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ברכת מזל טוב לבבית

לידידינו הרב יצחק אריה עפשטיין שליט"א וכל משפחתו הכבודה

לרגל הולדת הנכד

בן לחתנו הרב משה טעפפער שליט"א

שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים,

וירוו ממנו ומכל יוצ"ח רוב שמחה ונחת כל הימים

"ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו. 
הּוא  ְבָׂשֵרנּו  ָאִחינּו  ִּכי  בֹו  ְּתִהי  ַאל  ְוָיֵדנּו  ַלִּיְׁשְמֵעאִלים  ְוִנְמְּכֶרּנּו  ְלכּו 

ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו". בראשית ל"ז כ"ו - כ"ז.
ג', "ר' יהודה בר סימון ורבי חנין בשם ר' יוחנן, כל מי שהוא מתחיל  איתא בב"ר פ"ה 
במצוה ואינו גומרה, קובר את אשתו ואת בניו. ממי אתה למד, מיהודה, ]דכתיב[ ַוּיֹאֶמר 
לו, קבר  גרם  אביו. מה  כתיפו אצל  על  להוליכו  לו  היה  וגו',  ֶּבַצע  ַמה  ֶאָחיו  ֶאל  ְיהּוָדה 

אשתו ובניו".
יוסף, לא  וכל האחים שרצו להרוג את  יתכן  היאך  ביאור,  ודברי המדרש הללו טעונים 
נענשו על כך, ואילו יהודה שרצה להצילו והציע למוכרו לישמעאלים, נענש על כך בעונש 
נוראי זה של 'קובר את אשתו ובניו'. וכי מי שהתחיל במצוה ולא גמרה, גרע ממי שלא 

התחיל כלל במצוה, שהמתחיל יענש ואילו מי שכלל לא התחיל, אף לא יענש.
היפה תואר על המדרש נתקשה בקושיתנו, ומבאר את החומרא המיוחדת שיש כלפי מי 
שהתחיל במצוה ואינו גומרה, שכאשר אדם מתחיל במצוה, הרי הוא כאילו נדר לקיים את 
המצוה, אך כאשר אינו מסיימה, הוא עובר על נדרו, ועונשו של העובר על נדר, שאשתו 

ובניו מתים, כדאיתא בשבת ל"ב ב'.
עוד יש להבין את מעשיו של ראובן שבהם ביקש להציל את יוסף, דכתיב )שם כ"א - כ"ב(, 
ָדם  ִּתְׁשְּפכּו  ַאל  ְראּוֵבן  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָנֶפׁש.  ַנֶּכּנּו  ֹלא  ַוּיֹאֶמר  ִמָּיָדם  ַוַּיִּצֵלהּו  ְראּוֵבן  "ַוִּיְׁשַמע 
ַהְׁשִליכּו אֹתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ְוָיד ַאל ִּתְׁשְלחּו בֹו ְלַמַען ַהִּציל אֹתֹו ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו 
ֶאל ָאִביו", הרי שהתורה מעידה על ראובן, שמטרת השלכתו אל הבור, היה מטעם רצונו 
להצילו מידם, ולבסוף השליכוהו אל בור ריק שאין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים, 
שכל הנכנס אליו חזקתו שימות מעקיצתן, כדאיתא ביבמות קכ"א א', "נפל לגוב אריות, 
אין מעידין עליו, לחפורה מלאה נחשים ועקרבים, מעידין עליו". אם כן היכן הוא הרצון 

להציל שהיה לראובן.
וכבר עמד על כך הרא"ם )בפסוק כ"ב(, וכתב, שדבר פשוט הוא שראובן בבקשתו להשליכו 
לבור, חפץ בהצלתו, ולא ידע כלל שהוא בור שיש בו נחשים ועקרבים, ואילו היה יודע, 
בודאי שלא היה מבקש להשליכו לתוכו, ויתרה מזאת, שאף שאר האחים לא ידעו כלל 
מהנחשים והעקרבים שבו, שאילו היו יודעים שהיה בו נחשים ועקרבים, ובכל זאת יוסף 
ניצל מהם בנס, אין כל ספק שלא היו מוכרים אותו, אלא מהרהרים בתשובה על מעשיהם 
על  ברורה  ראיה  מהוה  לו  שנעשה  כשהנס  גדול,  בכבוד  אביהם  לבית  אותו  ומושיבים 

צדקתו הגדולה.
הנחשים  את  לאחים  הראה  לא  בעצמו  הצדיק  יוסף  מדוע  ביאור,  צריך  האמור  לפי 
והעקרבים שבבור, ומהם היה מוכיח להם את צדקת דרכו, שכל מחשבותיהם שהוא חפץ 

לרודפם, בטעות יסודם, ואינו רוצה אלא רק את טובתם כל הימים.
הנה איתא בנדרים ס"ב א', "ר' טרפון, אשכחיה ההוא גברא בזמן שהוקפלו המקצועות, 
ש'הוקפלו  לאחר  מהפירות  ואכל  תאנים,  של  אילן  בשדה  הלך  טרפון  )שר'  דקאכיל 
המקצעות', שהוא זמן בו הפירות מופקרות ומותרות לכל אדם, וראהו הבעלים ששימר 
והכניסו  תפסו  )הבעלים  בנהרא  למשדיה  ואמטייה  ושקליה  בשקא  אחתיה  שדהו(.  את 
בשק, ולקחו בכדי להשליכו לנהר, להמיתו במיתה משונה(. אמר לו, אוי לו לטרפון שזה 
אותו  שמוליכים  לו  שאוי  טרפון,  ר'  לו  )אמר  וערק  שבקיה  גברא,  ההוא  שמע  הורגו. 
רבי  אמר  וברח(.  ועזבו  טרפון,  ר'  זהו  שאכן  והכיר  קולו  את  אדם  אותו  להריגה. שמע 
אבהו משום ר' חנניה בן גמליאל, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה, אמר, 
הניחו  ולא  טרפון,  ר'  שהוא  כשהודיעו  )שהניחו  תורה  של  בכתרה  שנשתמשתי  לי  אוי 
אלא לכבוד תורתו - ר"ן(... אי הכי, אמאי ציער נפשיה )כיון שתפסו כנגב, מאי הוה ליה 
למעבד - רש"י(. משום דרבי טרפון עשיר גדול הוה, והוה ליה לפייסו בדמים )לשלם לו 
את כל מה שהזיקוהו הגנבים בכל ימות השנה, למרות שהוא לא חייב בזה, ולא להשתמש 

בכתרה של תורה(".
ומבואר בגמ', שאילו לא היה לו לר' טרפון דרך אחרת להציל את עצמו מיד אותו רשע 
שרצה לרוצחו בטביעה בנהר, אין כל חסרון בהשתמשות בכתרה של תורה להציל עצמו, 
אלא כל מה שנצטער ר' טרפון הוא משום שהיה לו אפשרות להציל את עצמו בממונו, 

ועל כן כאב לו שנשתמש בכתרה של תורה.
לפי האמור קשה עוד יותר, מדוע יוסף הצדיק לא השתמש בכתרה של תורה בכדי להציל 
את עצמו מהאחים לבל יהרגוהו או ימכרוהו לעבד, כשהיה מוכיח להם את צדקותו בזה 

שהנחשים והעקרבים לא נגעו בו לרעה.
יהודה  אילו  זו.  את  זו  מתרצות  שאלותינו  ששתי  פלפול,  בדרך  משה'  ה'ישמח  ומתרץ 
לא היה מתחיל במצוה להצילו ברעיון של מכירתו לעבד, היו האחים נשארים בדעתם 
שהיה  במה  תורה,  של  בכתרה  להשתמש  היתר  ליוסף  היה  כן  ואם  להורגו,  הראשונה 
מראה להם שלא הזיקוהו הנחשים והעקרבים, והיו מצילים אותו ומשיבים אותו לבית 
אביו, שבמקום פיקוח נפש שלא יהרגוהו, מותר לו להשתמש בכתרה של תורה וכמבואר 
במעשה דר' טרפון, אך לאחר שיהודה אמר 'מה בצע', והציע למוכרו לעבד, כבר לא היה 
יוסף  יכל  לא  ולכך  תורה,  של  בכתרה  הותרה ההשתמשות  שבו  נפש  פיקוח  של  במצב 
להוכיח לאחים את צדקתו במה שלא נגעוהו הנחשים והעקרבים לרעה, נמצא שמחמת 
מה שיהודה התחיל במצוה להצילו, הוא גרם ליוסף את כל הצער שעבר במשך השנים, 
ואף את צערו ואבלותו הקשה של יעקב, ועל כן נענש יהודה במצוה שהתחיל ולא סיים.

ולמרות שכוונת יהודה היתה לטובה ולהצילו, בכל זאת נענש על כך בעונשו החמור שקבר 
אשתו ובניו, זאת משום שעצם המכירה היתה במזיד, והיות והוא היה שלא כדין, צירף 
הקב"ה את השוגג למזיד והעניש את יהודה בעונשו הנוראי, ואילו את שאר האחים לא 

העניש בעונש זה.

 פרשת וישב תשע"ג

איתא ביבמות )מ"ו ב'(, "ת"ר, מי שבא ואמר גר אני, יכול נקבלנו, ת"ל 'אתך', במוחזק 
לך", ומבואר דאין אדם נאמן לומר על עצמו שהוא 'גר'.

כהיכן לכאורה מצאנו להיפך מדין זה בפרשתינו.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

תזכורת:הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה
או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

לעוסקי תורתך

בערש"ק הבעל"ט, 
'פרשת מקץ – חנוכה',

לא יופיע הגליון.
אי"ה  יופיע  הבא  הגליון 

בערש"ק פרשת ויגש.
לאריכות ימים ושנים זכיתי,

בגלל התורה שבה עסקתי.

מלכות וגדולה קיבלתי,
ובין המוסרים נמניתי.

בקללה נוראה נתקללו זרעי,
ומקומי חרב בעת מיתתי.

'חנוכה',  בין  המשותף  מה 
מפרקי  ואחד  'פורים', 
כמעט  הנאמרים  התהלים 

מידי יום.

חילוקא דרבנן
ַנַער...",  "ְוהּוא  ב'(,  ל"ז  )בראשית  כתיב 
ופרש"י, "שהיה עושה מעשה נערות, מתקן 
בשערו ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה 

יפה".

עי' בפסוק )שם ל"ט ו'(, "...ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה 
שראה  "כיון  ופרש"י,  ַמְרֶאה",  ִויֵפה  תַֹאר 
עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל 
התחיל  אז  דדוקא  ומשמע  בשערו...", 
ולכאורה  לכן.  קודם  ולא  בשערו,  מסלסל 
שכבר  הפרשה,  בריש  כפרש"י  דלא  הוא 

בהיותו נער עשה כן.

וצריך ביאור!!!

מניחה  הישיבה  הנהלת  החנוכה,  מימי  שנה  בכל 
בפתח הישיבה מתקן מיוחד כמין מדריגות, שעליו 
מדליקים בני הישיבה כל אחד את נרותיו זה לצד 
זה  אביו,  בית  כמנהג  מדליק  אחד  כל  כאשר  זה, 
המדליקים  ויש  בסופה,  אֵחר  השקיעה,  בתחילת 

בצאת הכוכבים, נהרא נהרא ופשטיה.
בשעת  להדליק  המקפיד  ראובן  הימים,  באחד 
שקיה"ח, עמד מול הנרות כשבידו נר דלוק ובירך 
גילה לתדהמתו  לברך  את שני הברכות. כשסיים 
כעת  לו  ואין  בכוסיותיו,  שמן  למלאות  ששכח 
היכן להדליק. ברגע קט התעשת ראובן ותוך כדי 
דיבור מיהר להדליק את הכוסיות שלוי חברו הכין 
שלו,  למנורה  בסמוך  מונחות  שהיו  עצמו,  עבור 
כאשר ידע שלוי נוהג להדליק רק בצאת הכוכבים, 
עבורו  להכין  יספיק  והכי  שאדהכי  בליבו  וחשב 
יביא בפני לוי שיוכל  שמן במנורתו הוא, ואותה 

להדליקה.
שמעון ידידו שהבחין במעשיו, טען לו לאחר מכן, 
שלכאורה מן הראוי היה שימזוג את השמן לכליו, 
בין  הפסק  לו  יהיה  שלא  בדיבור,  להפסיק  מבלי 
המצוה  את  מקיים  היה  ובכך  להדלקה,  הברכה 
נכשל  לכאורה  הוא  בו  זה  באופן  ולא  כתיקונה, 

באבק גזל.
למיעבד  לאיניש  ליה  ד'ניחא  כיון  ראובן,  השיבו 
כן  על  ב'(,  כ"ט  בב"מ  )כדאיתא  בממונא'  מצוה 
הכוסיות  הכנת  של  ארוך  מהפסק  להמנע  עדיף 
שבשעת  ובמיוחד,  להדלקה.  הברכות  בין  שלי 
הברכה לא היה בהם שמן, אם כן לא היה לברכה 
על מה לחול, אבל נרותיו של חברו הרי עמדו לפני 
בעת הברכה, ואם כן ברכתי חלה גם עליהם. ואילו 
שמעון עדיין עומד בטענתו, כשהוא מוסיף ואומר, 
שהשמן שלוי חברו הכין, לא יתכן ויחשב כאילו 
כוונת ראובן בברכתו היא גם עליו, שהרי בשעת 
אינם  כלל שהנרות  בדעתו  העלה  לא  הוא  ברכה 
לפניו, ועל כן הטוב ביותר היה, שימזוג את השמן 
וידליק בהם, שכוונתו בברכתו היתה  לכוסיותיו, 

על שמנו ונרותיו. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"המדליק בליל ראשון מברך שלש ברכות, להדליק נר חנוכה, ושעשה נסים, ושהחיינו. ואם לא 
בירך זמן בליל ראשון, מברך בליל שני או כשיזכור" )או"ח תרע"ו ס"א(.

היאך יתכן, שגם אם לא הדליק בלילה הראשון, וגם לא ברך ברכת הרואה, אעפ"כ כשבא להדליק 
בשאר הימים, אינו מברך שהחיינו.

נהגו בחנוכה לומר 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד' )מסכת סופרים י"ח ג', אבודרהם 
וארחות חיים סוף הלכות חנוכה, ועוד(.

מהו הצד השוה שיש בין 'דוד' ב'חנוכת הבית', לבין 'מתתיהו כה"ג' ב'חנוכת המזבח'.

מענינא דירחא

בשנה  'יארצייט'  דלענין  י"א 
בתר  אזלינן  פעמים  הראשונה, 
שנים  בשאר  אבל  קבורה',  'יום 
המיתה'  'יום  בתר  אזלינן  לעולם 
)עי' שו"ע או"ח תקס"ח ס"ח, ומ"ב 

סקמ"ד(.

שנים  דבשאר  מצינו,  היכן 
לפי  ה'יארצייט',  תלוי  יהא 
קביעתו ביום השנה הראשון.

מולד חודש כסלו
ליל רביעי

בשעה 3:25.10 בלילה

מעניינא דברכתא מעניינא דיומא

מעניינא דסדרא



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, בעובדא שראו מנורה של חנוכה, שדולקים 
במנין  ניכר שהמדליק טעה  והיה  הימים,  כמנין  נרות שלא  בה 
הימים, האם יש ענין להוסיף נר גם שלא בידיעתו, או שמא כיון 

שהדליק שלא כהלכה, עליו לחזור ולהדליק את כל הנרות.

דברי הב"י בשכח והדליק נר אחד פחות מהראוי

א[ המ"א בר"ס תרע"ו, כתב בשם הב"י: "אם שכח והדליק 
נר אחד פחות מן הראוי, ידליק עוד ולא יברך, כי הברכה 
שעשה בתחלה על חיוב כל הנרות עשה". מבואר, דאע"פ 
שכבר הפסיק טובא בין הברכה להדלקה, והגם שבהדלקה 
עצמה, הדליק שלא כמנין הימים, אפ"ה יצא. אלא שלכאו' 
יש מקום לחלק, דהב"י מיירי באופן ששכח להדליק כמנין 
ויצא,  להכל,  נתכוין  בברכתו  לכן  המנין,  ידע  אך  הימים, 
משא"כ בנידו"ד שטעה במנין הימים, א"כ בברכתו לא כיוון 
מזה  ולבד  להוסיף,  שצריך  וכשנתברר  אחר,  למנין  אלא 
דלהשיטות דיש לברך גם על הידור1, גם בנידו”ד יהא צריך 

הבעה”ב לברך.
ההדלקה  מצוות  קיום  עצם  על  להסתפק  יש  וביותר 
כלל, שכיון שלא הדליק כמנין הנרות הראוי, י”ל שקלקל 
או  נר אחד  הדלקה של  תיקנו  בהדלקתו, שלכאו’ חכמים 
זה, יש להביא ראיה  נרות כמנין הימים. אמנם לגבי ספק 

מדברי הב”י שאינו מקלקל2.
ברכה על נרות של ה'מהדרין' לבד

מי  על  "נשאלתי  כתב:  תרע"ב  סוס"י  בפר"ח  והנה  ב[ 
שהיה עומד בליל ז', והיה לו להדליק ז', וכסבור שהוא ליל 
וצריך להדליק  ז',  ליל  נודע לו שהוא  ו', ואח"כ  ו' והדליק 
]עוד[ נר אחד, אי בעי לברוכי או לא. והשבתי, דכיון דמצות 
חנוכה נר איש וביתו, ואינך דמדליק, הוו משום הידור, לא 
בעי לברוכי. ועוד שהרי כתב בב"י בשם ארחות חיים, מי 
שלא הדליק בליל ג' אלא ב' נרות, זה היה מעשה בלוני"ל, 
פעם  לברך  ואי"צ  להדליק,  שחסר  מה  שידליק  והסכימו 

אחרת3”.
מבואר בדברי הפר”ח, דבכגון נידו”ד, צריך להוסיף עוד 
ולהדליקן,  ולחזור  לכבותן  ואי”צ  שהדליק,  הנרות  על  נר 
ברכה  ואי”צ  הראוי,  כמנין  שלא  בהדלקה  קלקול  שאין 
בחנוכה  נרות  הדלקת  י”ל, שבעצם  הדבר  ובטעם  נוספת. 
דכיון  הנס,  פרסום  מצות  מקיים  כבר  הוא  חנוכה,  לשם 
דאין שום משמעות להדלקת נרות אלו אלא משום חנוכה, 
גם אם אין בהם היכר למנין הימים, מ”מ יש בהם פרסום 
הנס. ויש סברא לומר, שמשום שעכ”פ הברכה חלה על הנר 
שהדליק, ואפילו על שאר הנרות י”ל שהועיל בברכתו, דיש 
בזה גם חלק מהמצוה, אף שהדליק רק יותר קצת מנר אחד, 
כיון דסו”ס בכל נר ונר יש תוספת לפרסום הנס, שהספיק 
השמן לעוד ימים ]ועי’ שלטי הגיבורים שעל המרדכי ר”פ 
אנו  “לפיכך  חיים,  הארחות  בשם  שכתב  מדליקין,  במה 
מברכין בכל לילה שעשה ניסים, לפי שבכל לילה ולילה היה 

נס סיפוק השמן”[.
ביאור ההו"א דמי שחיסר הדלקת לילה אחד יכול להשלים

ג[ ובשו"ת מוהר"ש הלוי או"ח סי' כ"ה ]וציין אליו בפר"ח[, 
כתב בביאור ההו"א דהפוסקים, דמי שחיסר הדלקת לילה 
אחד, דיש אפשרות לתשלומין4, “ושמעתי מי שרצה לומר, 
דה”ק, אם דרך משל לא הדליק בליל ג’ שהיה לו להדליק 
שלאחריו  בליל  כלל,  הדליק  לא  הלילה  ואותה  נרות,  ג’ 
שהוא ליל ד’, שהיה לו להדליק ד’ נרות ]מצד שהוא יום 
ד’, מ”מ[ לא ידליק כ”א ג’, להורות שחסר לו לילה אחת, 
עד שבליל ח’ לא ידליק כ”א ז’ נרות”. וע”ש שכתב, שזה 

פירוש דחוק.
בעיני  נכון  היותר  “ולכן  מבאר:  עצמו  הלוי  ומוהר”ש 
הוא, דאנא הו”א, דאם שכח ליל ג’ מלהדליק, כשבא ליל 

ד’ ]דאז צריך להשלים[, והו”א שידליק ג’ נרות בצד אחד 
להשלים הלילה שעברה, וידליק עוד ד’ נרות אחרות בצד 
אחר5, בשביל הלילה ד’ שהוא עומד בו, וזה נקרא השלמה 
יפה, דדמי להשלמה דתפילה, לכך כתבו הפוסקים ז”ל, דלא 

יעשה השלמה, כיון שעבר זמנה”.
ומבואר, דעד כאן לא קאמר שלא לעשות השלמה אלא 
כמנין  שלא  שמדליק  שבזה  מצד  אבל  זמנה,  שעבר  מצד 
לא  בנס,  היטב  יכיר  לא  והרואה  הסדר,  מבלבל  הימים 
קאמר, דאע”פ שמדליק בב’ צדדים, אינו ידוע איזה מהם 

הנכון, וחזינן דלא חיישינן בכך.
נר שכבה קודם שהשלים ההדלקה דשאר נרות האם צריך להדליקו

ד[ והנה בביה"ל תרע"ג ב' בד"ה אם כבתה וכו' אינו זקוק 
לה, כתב: "אכן, בעת הדלקה בעינן שיהיה בה שמן שיוכל 
דכמו"כ  ונ"ל,  ס"ב.  תרע"ב  בסי'  וכנ"ל  כשיעור,  להדליק 
הימים,  חשבון  לפי  הנרות  כל  יהיה  הדלקה  שבעת  בעינן 
ואז נחשב למהדר מן  המהדרין, וע"כ אם כבתה אחת קודם 
שהשלים ההדלקה, צריך לחזור ולהדליקה". וסברא פשוטה 
לפי"ז, דאם לא הדליק כמנין הימים, אף לאחר ההדלקה של 
זמן דחצי שעה,  שאר הנרות, צריך להוסיף, כל שלא עבר 
דלא גרע מכבתה אחת מהם קודם שהשלים ההדלקה. שו"ר 
משה,  בדרכי  הרמ"א  בשם  תרע"ב,  סוס"י  בבאה"ט  שכ"כ 
ישלים,  הלילה,  אותה  של  הנרות  מנין  הדליק  שלא  ד"מי 

ואי"צ לברך פעם אחרת".
"ונ"מ  דבריו:  שמסיים  ז',  אות  תרע"ג  בשע"ת  וע"ע  ה[ 
לדינא בכה"ג שיחשדוהו שאינו עושה מן המובחר, ג"כ יש 
דהידור  דנרות  וחזינן  נקיים",  והייתם  מזה משום  להשמר 
חשיבי לענין זה כעיקר הדין. ואולם זה שייך יותר ביום ב' 
דחנוכה כשהדליק רק נר אחד, אבל ביום ד' כשהדליק רק 
ג', מה חשד שייך, הא ודאי רואין שרוצה להדליק כמהדרין, 

אלא שטעה במנין.
ולכאו' נראה בנידו"ד, לאור הדברים הנ"ל, שאם העת בה 
ראו את חלק הנרות שכן הדליק, הוא עדיין בתוך הזמן של 
החצי שעה, י"ל שידליקו את הנר החסר, ונחשבים שלוחו 
לזה מדין זכין, וגם י"ל דמותר להשתמש בשמן שלו שהוא 
לטובתו, וודאי ניח"ל שעושה המצוה כדין וכהלכה, שהרי 
רואים שרצה לעשות כמנין הימים שלא הסתפק בהדלקת 

נר אחד.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, איך ליישב את מש"כ בפסוק )בראשית ל"א 
ג'(, "וַיֹּאֶמר ה' ֶאל יֲַעקֹב ׁשוּב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבוֶֹתיךָ וְּלמוַֹלְדתֶּךָ וְֶאְהיֶה 
ִעמְָּך", ומבואר שהיה ליעקב מצוה לחזור לארץ ישראל, ואיתא 
ולא  בהליכתן  לא  ניזוקין,  אינם  מצוה  "שלוחי  ב',  ח'  בפסחים 
יָכֹל  לֹא  "וַיְַּרא כִּי  ואילו להלן בפסוק )שם ל"ב כ"ו(,  בחזירתן", 
לוֹ וַיִּגַּע בְַּכף יְֵרכוֹ וַתֵַּקע כַּף יֶֶרְך יֲַעקֹב בְֵּהָאְבקוֹ ִעּמוֹ", וא"כ צריך 

ביאור היאך ניזוק יעקב כשהיה בשליחות מצוה.

רבינו בחיי )בראשית ל"ב כ"ד( כותב: "ויותר יעקב לבדו, 
קטנים,  פכין  על  מלמד שחזר  ביה,  קרי  'לכדו'  רז"ל  דרשו 
לא  אם  בדרך  הקטנים  הבנים  יסתכנו  שלא  כדי  והכוונה 
לו  נזדווג  והמקטרג  לחזור,  בסכנה  עצמו  שם  ולכך  ישתו, 
מיד", ולפ"ז מובן, דהיה מקום סכנה, והיכא דשכיח היזקא 
ליתא להא דשלוחי מצוה אינם ניזוקין, כמ"ש בפסחים שם, 

וכעי"ז תירץ בחזקוני.
ב'פירוש  תר"ד,  עמ'  )בראשית,  הראשונים'  וב'אוצרות 
לבדו  תקרי  אל  "דדרשינן  מהרי"ק:  בשם  כתבו  רש"י'(  על 
אלא לכדו, שהוא כד השמן6, וגם נ”ל ש’בד’ ]האמור בלשון 
תר"ו  עמ'  )ועע"ש  הבד"  בית  מלשון  בד  כמו  הוא  'לבדו'[, 

בשם הרוקח(.
ומתורץ בזה דקדוק הרע"ב שהביא ב'אוצרות הראשונים' 
שם, שהוקשה לרש"י איך נתחייב בנפשו לילך יחידי, וכתב: 

שנשאר  לומר  שאין  ממשמעו,  זה  מקרא  להוציא  "דצריך 
יעקב לבדו יחידי כמשמעות המקרא, דהא אמרינן המהלך 
בדרך יחידי ה"ז מתחייב בנפשו, לכך אית למימר אל תקרי 
לבדו אלא לכדו, כלומר על כדו, והיינו ששכח פכין קטנים 
וחזר  עליהן". וחידוש מש"כ ב'מאור האפלה': "וי"א שרחל 
ולאה כעסו עליו על שהביאם אל עשו, לפיכך הלכו ועזבוהו". 
משמע שתחילה הלכו עמו יחד, וא"כ לא סיכן את עצמו, 
אלא דצ"ע, וכי משום שכעסו עליו הותר להפקירו? גם צ"ע 
הא מבואר דאח"כ המשיכו לילך עמו, ואפשר דעזבוהו לזמן 
קצר, ובדיוק ארע אז שנזכר בפכין קטנים, וחזר, וא"כ הדר 

הוי כהפירוש שסיכן א"ע. 

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, איזו הלכה מ'הלכות יום הכיפורים', נרמזת 
בפסוקי פרשתינו.

)במהדו' הנדפס עם הראשית חכמה,  בס' תוצאות חיים 
כרך ג' עמ' שס"ה( כתב: "מוצאי יוהכ"פ מנהג קדום וכשר, 
לתקן בסוכה איזה דבר קודם שיאכל, וסמכו על פסוק וילך 

עשו לדרכו שעירה7, ויעקב נסע סכתה8...”.
שם:  הרמ”א  ע”ד  ג’,  אות  תרכ”ד  או”ח  בברכ”י  ועיין 
בעשיית  יוהכ”פ  במוצאי  מיד  מתחילים  “והמדקדקים 
הסוכה...9”, שכתב: “ואסמכוה אקרא, וישב ביום ההוא עשו 

לדרכו שעירה, ויעקב נסע סוכתה, כמבואר במפרשים10”.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דקיי"ל בכל התורה דבן י"ג שנים הוא 
ַחְרבּוֹ", שהיו  "ִאיׁש  כ"ה(,  )ל"ד  כן מפרשתינו  ודרשו  גדול,  כבר 
בני י"ג ונקראו איש )רש"י נזיר כ"ט ב', ועוד(, היכן ניתן להוכיח 

מהתורה, דרק בן י"ג הוי גדול, ולא קודם לכן.

הנה ברש"י נזיר שם )ד"ה ור' יוסי(, כתב, "איש הוי מבן י"ג 
'איש'  קרוי  בכל התורה שיהא  בפחות, שלא מצינו  ולא  שנה, 
'איש',  הכתוב  שקראו  מצינו  י"ג  בבן  אבל  י"ג,  מבן  בפחות 
'ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי איש חרבו', וגמירי,  כדכתיב 
שמעון ולוי בההיא שעתא בני י"ג שנה הוו, והרוצה לחשוב יצא 

ויחשוב". וכעי"ז כתב רש"י באבות פ"ה מכ"א11.
ואכן אמנם 'מכלל הן אתה שומע לאו', וכפרש"י, דלא מצינו 
בכל התורה שנקרא 'איש' קודם י"ג שנה, אבל עדיין לא מצינו 
למדנו  דרק  'איש',  בכלל  אינו  י"ג  מבן  דפחות  בהדיא,  גילוי 

שאחר י"ג שנה ודאי בכלל 'איש' הוא.
וכענין זה כתב בשו"ת מהרי"ל )סי' נ"א(, שהשיב להשואל שם  
שרצה להוכיח מהא דשמעון ולוי, וכפרש"י, וכתב ע"ז המהרי"ל, 

"ומה שהבאת מלוי, אכתי מנלן דפחות מי"ג לא הוה איש".
ומטעם זה מסיק במהרי"ל שם, דודאי כל הראיות לדין זה, 
למשה  הלכה  דהוא  והעיקר  בעלמא,  אסמכתות  אלא  אינם 
רש"י  וכ"כ  למשה.  שנאמרו  שיעורין  כל  בכלל  והוא  מסיני, 

באבות שם בפרושו השני, עיי"ש.
דס"ל  לשיטתו,  הוא  הנ"ל,  בנזיר  דרש"י  לפרש,  יש  ואולם 
דבאמת איכא ראיה שפיר מן התורה גם לענין דקודם י"ג שנים 
אינו גדול, והוא מדכתיב גבי דתן ואבירם בפ' שמות )ב' י"ד(, 
"ויאמר מי שמך לאיש שר ושֹפט עלינו...", ופרש"י שם, "מי שמך 

לאיש, והרי עודך נער".
בכלל  שאינו  הרי  'נער',  שהוא  דכיון  רש"י,  כוונת  ובפשוטו 

'איש'. וכן כתב בהדיא ברבינו בחיי שם,
“מי שמך לאיש. ואתה עודך נער, ותרצה להיות איש, ומכאן 
למדנו שלא היה למשה י”ג שנה, שהרי בן י”ג שנה נקרא איש. 
וכן אמרו במדרש )שמו”ר ה’ ב’(, אמר רבי חנינא, בן י”ב שנה 

נתלש משה מבית אביו”12.
ונמצינו למדין, דמהך קרא ד'מי שמך לאיש', יש ללמוד דקודם 

י"ג שנה אינו בכלל 'איש'13.

1   עי’ בסמוך באות ב’ מש”כ מהפר”ח, וע”ע במ”א תרע”א סקכ”ה בשם האבודרהם, 
לו  והביאו  לזה בהדלקתו,  נתכוין  ולא  לו,  ידע שיביאו  ולא  נר אחד,  דמי שהדליק 

אח”כ עוד נרות, צריך לברך עליהם. וע”ע במ”ב סי’ תרע”ב סק”ו בשם הפמ”ג.
2   והנה הדברים מפורסמים טובא, מה שנחלקו האחרונים במי שיש לו ב’ נרות ביום 
ג’ דחנוכה, אם ידליק נר אחד או ב’ נרות. עי’ אבי עזרי על הרמב”ם הל’ חנוכה, ולא 

הזכירו בדבריהם חשש כזה של קלקול ההדלקה כולה.
3   ועשו”ת כת”ס או”ח סי’ קל”ה, ובאורחות חיים החדש תרע”א אות ג’, ובהג’ 

מהרש”ם שם.
4   עי’ בשו”ע סוס”י תער”ב.

5   צ”ע מה כוונתו בצד אחר, דהניחא אם מדליק בחלון או שמדליק בתוך ביתו, או 
שיש לו כמה פתחים לביתו, אבל כשמדליק בפתח אחד, כיון שמזוזה מימין, א”כ 
צריך שיהיה נ”ח משמאל )כדאי’ בשבת כ”ב א’(. ואולי י”ל, דלפמש”כ בשאלתות, 
נ”ח  כבר  לו  כשיש  וא”כ  במצוות,  מסובב  שיהיה  כדי  זה,  באופן  דמדליק  דטעם 
משמאל, הו”ל כבר מוקף במצוות, ותו יכול להדליק נ”ח בימין עם המזוזה, וכדעת 

ר”א בריה דרבא, דב’ מצוות עדיפי.
שו”ר באורחות חיים החדש סי’ תרע”א אות י”א, בשם שו”ת ויען אברהם או”ח סי’ 
מ”ה, דמצדד לענין מה שנשאל שם במי שהדליק בימין בהעדר מזוזה בפתחו, דמ”מ 
כשבא להניח ]אפילו בתוך ימי החנוכה[ מזוזה, שוב לא יניח שם הנ”ח, כדי “שלא 
לשנות ממה שכל העולם עושים, ושלא יחשדוהו שעושה שלא כדין”. ואולי יש לחלק 

דבנידו”ד עכ”פ מניח גם בצד זה.
6   וידוע המדרש שהביא ב’ברכת שמואל’ )לרבי אהרן שמואל קיידינובר זצ”ל, אביו 
של בעמח”ס קב הישר(, עה”ת סו”פ מקץ, על פך השמן שנתגלה לבית חשמונאי, ועי’ 
ב’קב הישר’ פצ”ו, ובס’ אור תורה מהגאון מאוסטרובצה )הובא גם בס’ ‘נר מצוה’ 

על חנוכה, עמ’ 87(, דהוא אותו פח שמן שאליו חזר יעקב אבינו.
7   בהגהות מהמו”ל שם, מוסיף, שבדפוס ישן, כתב אחרי תיבת ‘שעירה’, בסוגריים: 

‘היינו שעיר דעזאזל שהוא בחינת עשו’.
8   ועי’ בפי’ בעלי התוס’ עה”ת )תוס’ השלם, וישלח, עמ’ ר”מ(, “וישב עשו לדרכו 
נסע  ויעקב  שנא’  לעוה”ב,  בא  יעקב  אבל  ולשדים,  לשעירים  לגיהנם,  שב  שעירה, 
סכותה, לשבת בסוכת ג”ע וחופותיה”. עו”כ בעלי התוס’ שם )עמ’ רמ”א(, “ויעקב 
נסע סכתה, כן ישראל, מסע ראשון לסוכות )כמ”ש בשמות י”ב ל”ז(, ויבן לו בית, 

ביהמ”ד, סכתה, סכת, סכות, כנגד ד’ דפנות לסוכה...”.
9   במהרי”ל ריש הל’ סוכות, נתן טעם לזה: “כדי לקיים ילכו מחיל אל חיל”, וכ”כ 

הרמ”א בסו”ס תרכ”ד: “כדי לצאת ממצוה אל מצוה”.
10   ובכה”ח שם אות ל”ז, מעתיק את הברכ”י, ובמקום לכתוב ‘כמבואר במפרשים', 

מעתיק 'כמבואר במדרשים', ולא מצאתי היכן מקום מדרשים הללו.

11  וחשבון הדברים עי’ ב’מגן אבות לרשב”ץ’ שם, שכתב, “בן שלש עשרה למצוות 
למדנו משמעון ולוי, שכתוב בהם אחי דינה איש חרבו, ואותו היום בני שלש עשרה 
שנה היו, שיעקב עמד בבית לבן עשרים שנה, שנאמר )בראשית ל”א מ”א(, “זה לי 
לו בנים, ובשתי שנים  וילדה  עשרים שנה בביתך”, ואחר שבע ראשונות נשא לאה 
נולדו לו ראובן שמעון ולוי, לפי שכל עיבורן היה לששה חדשים ויום אחד, וכשתסלק 
ללוי  שנה  עשרה  אחת  נשארו  בנים,  שלשה  מלידת  שנים  ושתי  העבודה  שני  שבע 
השלישי, ונאמר )שם ל”ג י”ז(, “ויעקב נסע סכותה”, בקיץ. “ויבן לו בית”, בחורף. 
“ולמקנהו עשה סוכות”, בקיץ. הרי כאן י”ח חדשים. וששה חדשים עשה בדרך, הרי 

שתים, ואחת עשרה, הרי כאן י”ג שנים, ואז נקרא לוי איש”.
12  ועי’ גם ברמב”ן שם ב’ כ”ג ד”ה ולפי דעתי. ואולם הוסיף שם עוד, “ועל כל פנים 
לא הגיע לעשרים”. ואכן יעוין בשמו”ר )א’ כ”ז(, דאיתא שם לחד מ”ד שהיה משה 

באותה שעה בן עשרים, ולאידך מ”ד שם היה בן ארבעים.
13  ועי’ עוד ברש”י פ’ תולדת )כ”ה כ”ז(, עה”פ, “ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע 
ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים”, דפרש”י “ויגדלו הנערים ויהי עשו. כל 
זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם, כיון 

שנעשו בני שלש עשרה שנה זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לעבודה זרה”.
14  ויש לעיין במנין ארבעת בני דוד מבת שבע, אם נכתבו כסדר חשיבותן או כסדר 
לידתן. דעת הגר”א בביאורו, שודאי שנכתבו כסדר לידתן ולא חשיבותן, שהרי על 
שלמה נאמר )מ”א ה’ י”א(, “ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם...”, ובכל זאת לא נכתב הראשון, 
אלא ודאי שדרך לידתן קא חשיב, ואילו הרד”ק סובר, ששלמה היה הגדול שביניהם, 
“ולא נזכרו אלו הארבעה בנים כסדר תולדותם, שהרי שלמה היה הגדול, כי הוא היה 
הבן הראשון שהיה לבת שבע מדוד אחרי מות הילד...”, ובדרך זו גם ביאר המלבי”ם 
הספר  כדרך  לבסוף  וחשבו  בשמואל,  כמבואר  אחיו  לג’  קודם  נולד  “ושלמה  שם, 

להשליך הצרורות תחילה, כי רוצה להתחיל אח”כ ביחוס שלמה ובניו”.
שוב מצאתי שכבר קדם הרלב"ג ולמד כגר"א, שכתב, "ולמדנו מזה, כי שלמה היה 
הבן החמישי שהיה לבת שבע מדוד, וזה לאות כי דַבר בת שבע היה קרוב לעשרים 

שנה קודם מות דוד".
]ומה שאמר הרלב"ג 'הבן החמישי', כוונתו, שמלבד הילד הראשון שמת, נולדו עוד 

הארבעה הללו, שהאחרון שבהם הוא שלמה, נמצא שהוא החמישי בבנים[.
15  בגמ' דידן צורפו שני פסוקים לאחד, שבפסוק הראשון כתוב )ש"ב ו' י"א(, "ַוֵּיֶׁשב 
ֲארֹון ה' ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ַהִּגִּתי ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל ֵּביתֹו", 
ובפסוק שלאחריו כתוב, "ַוֻּיַּגד ַלֶּמֶלְך ָּדִוד ֵלאמֹר ֵּבַרְך ה' ֶאת ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל 
ֲאֶׁשר לֹו ַּבֲעבּור ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ַוַּיַעל ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ִמֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ִעיר 
ֲארֹון  ַּבֲעבּור  )הגתי(  ֱאדֹם  עֵֹבד  ֶאת  ה'  'ַוְיָבֶרְך  כתוב,  בגמ'  ובמימרא  ְּבִׂשְמָחה",  ָּדִוד 
ָהֱאֹלִהים', הרי שהתחיל בפסוק הראשון ועבר לאמצע החלק השני. ויתכן וזו דרכה 

להביא  מהם  שרוצים  רצופים  פסוקים  שלשה  או  שנים  יש  שכאשר  הגמרא,  של 
ראיה, מביאה הגמ' את התיבות השייכות לראיה, גם אם זה לא הרצף של התיבות 

בפסוקים.
על  סיפר  אור,  תורה  דישיבת  משגיח  זצ"ל,  עפשטיין  זיידל  רבי  שהגה"צ  וידוע 
עצמו, שמאז ימי בחרותו, כשהגיע בגמרא לפסוק המובא בה, הוא עיין בתוך ספרי 
הקודש, ולמד פסוק שלפניו ולאחריו, ופעמים רבות בזכות זה הוא הבין טוב יותר 
את הדרשות והלימודים בסוגיא, ואף שכרו היה משלם, שעל ידי זה קנה קנין של 

בקיאות בכל הכ"ד כתבי הקודש.
16  הנה כל הלומד סוגיא זו ומעיין בפסוקים מתפלא עד מאוד, שהרי הארון עמד 
בבית עובד אדום רק שלשה חדשים, א”כ היאך הספיק עובד אדום וכלותיו להתברך, 

וברכה זו אף הגיעה לדוד המלך, שמחמת כן ביקש להביא את הארון לירושלים.
השיטמ”ק כבר התקשה בזה, שכתב, “תימה, אם כן היכי אמר ויוגד לדוד כי בירך 

ה’ את בית עובד, והלא לא עמד שם עדיין אלא שלושה חדשים”.
יום לחמשה עשר  יולדות מחמשה עשר  ותירץ השיטמ”ק, “פירש בירושלמי, שהיו 
כי  נמצא  לשבעה,  ויולדת  ומתעברת  וחוזרת  שבעה,  וטמאה  שבעה  יולדת  יום, 

לשלושה חדשים שהוא זמן הכרת העובר, ילדו ששה, וזהו כרס אחד”.
ובנותן טעם להביא בזה את ביאורו של רע”א, שלמד כדברי הבבלי כפשוטו, שהיה 
זה ששה בכרס אחד, וכתב, “בצידה לדרך פרשה שמות, כתב בשם המפרשים ]אודות 
הנס שהיה לישראל במצרים שילדו ששה בכרס אחד[, דז’ חדרים יש באשה, שלשה 
ובשמאל  זכרים,  יהיו  מימין  תתעבר  אם  באמצע,  ואחד  משמאל  ושלשה  מימין 
ונתעברו מכל החדרים, רק לא מאמצע,  נקבות, ובאמצע טומטום או אנדרוגינוס, 

דטומטום הוי סימן קללה”
אכן לפי דברי הרע”א נמצא, שגם במצרים ואף בברכה זו של עובד אדום, לא היו 
אלו ששה בנים בכרס אחד, אלא תמיד ילדו שלושה בנים ושלוש בנות. ולפי”ז נצטרך 
לפרש את הפסוק )דהי”א כ”ו ז’(, “ְּבֵני ְׁשַמְעָיה ָעְתִני ּוְרָפֵאל ְועֹוֵבד ֶאְלָזָבד ֶאָחיו ְּבֵני 
ָחִיל ֱאִליהּו ּוְסַמְכָיהּו”, ֶשמונה ששה בנים לשמעיה בנו הגדול של עובד אדום, שיתכן 
נוספים,  בנים  לו  היו  ה’,  בברכת  אחיו  עם  יחד  לו  שנולדו  הילדים  ששית  ומלבד 

שיחדיו היו ששה בנים זכרים ששמותיהם נמנו בפסוק.
שאם  זה,  ממעשה  הוכיח  שהמהרש”ם  שהביא   ,248 עמ’  נא’  ‘והערב  בספר  ועיין 
עובד אדום ושמונת כלותיו ילדו בזמן שהארון היה בביתו, והוא היה בביתו רק ג’ 
חודשים, בע”כ שהתברכו עוד זמן רב קודם לכם, ובכל זאת נחשב הדבר שהתברכו 
מחמת הארון, כי כאשר אדם עתיד לעשות מעשה טוב, הקב”ה שיודע את העתידות, 
מזמן לו את הברכה שתבוא בזמן הראוי, ועל כן, יתכן ואדם קיבל ברכה מצדיק, 
ולאחר מכן התברר שכבר הדברים השתנו לטובה עוד לפני שהיה אצל הצדיק, ורק 
הוא לא ידע מכך, ובכל זאת הוא מכח תפילתו וברכתו של הצדיק )וחיפשתי רבות 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: מי אני: "מכיר ]בן עמיאל[".

אל.  בית  "אל  ז',  ל"ה  בראשית  רש"י  הקשורה:  דמות 
הקב"ה בבית אל, גילוי שכינתו בבית אל. יש תיבה חסרה 
ֵּבית  הּוא  ִהֵּנה  ד'(,  ט'  )ש"ב  כמו  בראשה,  בי"ת המשמשת 
ָמִכיר בֶּן ַעמִּיֵאל, כמו בבית מכיר, )בראשית ל"ח י"א( ֵבית 

ָאִביְך, כמו בבית אביך".

כאבי נקרא אב המלכה – שכעמיאל אבי מכיר נקרא גם 
אביה של בת שבע המלכה, אשת דוד.

שאבי מכיר נקרא עמיאל, מפורש בפסוק )ש"ב ט' ד'(, "...
ִהֵּנה הּוא ֵּבית ָמִכיר ֶּבן ַעִּמיֵאל ְּבלֹו ְדָבר".

ואף אביה של בת שבע נקרא עמיאל, כמפורש ג"ז במנין 
ִּבירּוָׁשָלִים  לֹו  נּוְּלדּו  "ְוֵאֶּלה  ה'(,  ג'  )דהי"א  דכתיב  דוד,  בני 
ִׁשְמָעא ְוׁשֹוָבב ְוָנָתן ּוְׁשֹלמֹה14 ַאְרָּבָעה ְלַבת ׁשּוַע ַּבת ַעִּמיֵאל", 
..." שם,  בתרגום  כדאיתא  אליעם,  בת  שבע  בת  והיא 

וע"ע  ַעִּמיֵאל".  ְּבַרת  ֵשַבע  ַּבת  ִהיא  ׁשּוַע  ְלַבת  הֹון  ְעתְּ ַאְרבַּ
ויש  אליעם.  בת  שוע  בת  "היא  להדיא,  כן  שכתב  ברד"ק 
שהיו קוראין אותה בת שבע ויש בת שוע, כי קרובים הם, 

וכן עמיאל ואליעם אחד הוא, אלא שהאותיות הפוכות".
במקומות  כמפורש  המלך,  דוד  אשת  היתה  שבע  ובת 
רבים, וכגון )ש"ב י"ב כ"ד(, "ַוְיַנֵחם ָּדִוד ֵאת ַּבת ֶׁשַבע ִאְׁשּתֹו 
ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַוֵּתֶלד ֵּבן ויקרא )כתיב, קרי: ַוִּתְקָרא( 

ֶאת ְׁשמֹו ְׁשֹלמֹה ַוה' ֲאֵהבֹו".

ואף הששי שלששה זכה – שכשמו של עמיאל אבי מכיר, 
נקרא אף בנו הששי של עֵֹבד ֱאדֹם, שזכה לברכת ה' ללידת 

ִשִשַית בנים.
שבנו הששי של עובד אדום נקרא עמיאל, כמפורש בפסוק 
)דהי"א כ"ו ד' - ה'(, "ּוְלעֵֹבד ֱאדֹם ָּבִנים ְׁשַמְעָיה ַהְּבכֹור ְיהֹוָזָבד 
ַהֵּׁשִני יֹוָאח ַהְּׁשִלִׁשי ְוָׂשָכר ָהְרִביִעי ּוְנַתְנֵאל ַהֲחִמיִׁשי. ַעִּמיֵאל 

ַהִּׁשִּׁשי ִיָּׂששָכר ַהְּׁשִביִעי ְּפֻעְּלַתי ַהְּׁשִמיִני ִּכי ֵבֲרכֹו ֱאֹלִהים".
עה"פ  חז"ל  כדרשת  אחיו,  ושבעת  כאביו  לשישיה,  וזכה 
ְׁשֹלָׁשה  ַהִּגִּתי  ֱאדֹם  עֵֹבד  ֵּבית  ה'  ֲארֹון  "ַוֵּיֶׁשב  י"א(,  ו'  )ש"ב 
ֳחָדִׁשים ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל ֵּביתֹו", וכעי"ז בפסוק 
ֱאדֹם  עֵֹבד  ֵּבית  ִעם  ָהֱאֹלִהים  ֲארֹון  "ַוֵּיֶׁשב  י"ד(,  י"ג  )דהי"א 
ְּבֵביתֹו ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל 
ֲאֶׁשר לֹו", כדאיתא בברכות ס"ג ב', "פתח רבי אליעזר בנו 
של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניא ודרש, ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת עֵֹבד 
ֱאדֹם )הגתי( ַּבֲעבּור ֲארֹון ָהֱאֹלִהים15, והלא דברים קל וחומר, 
כך,  לפניו,  ורבץ  כבד  אלא  ושתה,  אכל  שלא  ארון  ומה 
המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו, ומהנהו 
מנכסיו, על אחת כמה וכמה. מאי היא ברכה שברכו, אמר 
רב יהודה בר זבידא, זו חמות )אשתו של עובד אדום - רש"י( 
שילדו  רש"י(,   - בניה  לה משמונת  )שהיו  כלותיה  ושמונה 
ְּפֻעְּלַתי  ה'(  כ"ו  )דהי"א  שנאמר  אחד16,  בכרס  ששה  ששה 
ַהְּׁשִמיִני ִּכי ֵבֲרכֹו ֱאֹלִהים וכתיב17 )שם ח'(, "ָּכל ֵאֶּלה )לעבד18( 
ַחִיל  ]ִאיׁש[  ַוֲאֵחיֶהם )אנשי(  ּוְבֵניֶהם  ֵהָּמה  ]ִמְּבֵני עֵֹבד[ ֱאדֹם 
ַּבּכַֹח ַלֲעבָֹדה ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים19 ְלעֵֹבד ֱאדֹם )בני עובד אדום קא 
חשיב בדברי הימים, וקא חשיב תמניא, והיא ]אשת עובד 
אדום[ תשיעית, כל אחת ילדה ששה, הם חמשים וארבע, 
הוסיף עליהם שמונה בנים הראשונים, הרי ששים ושנים 

לעובד אדום - רש"י(".
הלווים20,  מזרע  לוי,  משבט  יהודי  היה  אדום  ועובד 
כן  ונקרא  כ'(,  ד'  בבמד"ר  )וע"ע  רבים,  בפסוקים  כמפורש 
על שם שבעבר התגורר בגת, ויתכן והוא באדום21, ושימש 
רבים, שהיה מן השוערים, כמפורש בפסוקים,  בתפקידים 
ַהְלִוִּים  ְלָׂשֵרי  ָּדִויד  "ַוּיֹאֶמר  י"ח(,   - ט"ו  ט"ו  )דהי"א  וכגון 
ְוִכּנֹרֹות  ְנָבִלים  ִׁשיר  ִּבְכֵלי  ַהְמׁשְֹרִרים  ֲאֵחיֶהם  ֶאת  ְלַהֲעִמיד 
ַוַּיֲעִמידּו ַהְלִוִּים  ּוְמִּצְלָּתִים ַמְׁשִמיִעים ְלָהִרים ְּבקֹול ְלִׂשְמָחה. 
ֵאת ֵהיָמן ֶּבן יֹוֵאל ...ְועֵֹבד ֱאדֹם ִויִעיֵאל ַהּׁשֲֹעִרים", וכן )שם 
ט"ז ל"ח(, "ְועֵֹבד ֱאדֹם ַוֲאֵחיֶהם ִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ְועֵֹבד ֱאדֹם22 
מהמשוררים24,  היה  הוא  וכן  ְלׁשֲֹעִרים".  ְוחָֹסה23  ְיִדיתּון  ֶּבן 

שכאשר העלו את הארון, בדרך לא הוצרכו לכל כך הרבה 
)שם  וכדכתיב  למשוררים,  השוערים  את  ושינו  שוערים 
ט"ו כ"ד(, "ּוְׁשַבְנָיהּו ְויֹוָׁשָפט ּוְנַתְנֵאל ַוֲעָמַׂשי ּוְזַכְרָיהּו ּוְבָנָיהּו 
ֲארֹון  ִלְפֵני  ַּבֲחצְֹצרֹות  ַמְחְצִרים  ַהּכֲֹהִנים מחצצרים  ֶוֱאִליֶעֶזר 
של  וכביאורו  ָלָארֹון",  ׁשֲֹעִרים  ִויִחָּיה  ֱאדֹם25  ְועֵֹבד  ָהֱאֹלִהים 
רש"י שם, וכ"כ הרד"ק, "שוערים לארון. כלומר אעפ"י שהיו 
המה  "גם  במצוד"ד,  וכ"פ  משוררים",  כן  גם  היו  שוערים, 
וכדכתיב  משוררים",  להיות  עתה  ושבו  שוערים  מאז  היו 
עוד )שם ט"ו כ"א( ּוַמִּתְתָיהּו ֶוֱאִליְפֵלהּו ּוִמְקֵנָיהּו ְועֵֹבד ֱאדֹם 
ט"ז  )שם  וכן  ְלַנֵּצַח.  ַהְּׁשִמיִנית  ַעל  ְּבִכּנֹרֹות  ַוֲעַזְזָיהּו  ִויִעיֵאל 
ד' - ה'(, "ַוִּיֵּתן ִלְפֵני ֲארֹון ה' ִמן ַהְלִוִּים... ְועֵֹבד ֱאדֹם ִויִעיֵאל 

ִּבְכֵלי ְנָבִלים ּוְבִכּנֹרֹות ְוָאָסף ַּבְמִצְלַּתִים ַמְׁשִמיַע".

ברח  שדוד  – שבשעה  יחדיו  הגר  עם  סעדתי  המלך  את 
מאת אבשלום, והגיע למחנים רעב וצמא, סעד אותו מכיר 

בן עמיאל יחד עם שֹבי בן נחש שהיה גר.
בנו,  בבורחו מאבשלום  דוד  את  סעד  עמיאל  בן  שמכיר 
שהביא לו דברים לרוב למאכל ולמשתה, כמפורש בפסוקים 
)ש"ב י"ז כ"ז - כ"ט(, "ַוְיִהי ְּכבֹוא ָדִוד ַמֲחָנְיָמה ְוׁשִֹבי ֶבן ָנָחׁש 
ֵמַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון ּוָמִכיר ֶּבן ַעִּמיֵאל ִמֹּלא ְדָבר ּוַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי 
ֵמרְֹגִלים. ִמְׁשָּכב ְוַסּפֹות ּוְכִלי יֹוֵצר ְוִחִּטים ּוְׂשעִֹרים ְוֶקַמח ְוָקִלי 
ּופֹול ַוֲעָדִׁשים ְוָקִלי. ּוְדַבׁש ְוֶחְמָאה ְוצֹאן ּוְׁשפֹות ָּבָקר26 ִהִּגיׁשּו 
ְלָדִוד ְוָלָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶלֱאכֹול ִּכי ָאְמרּו ָהָעם ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא 

ַּבִּמְדָּבר".
ומכיר סעד את דוד יחד עם ש ֹבי בן נחש וברזילי הגלעדי, 
ֶבן  ְוׁשִֹבי  ַמֲחָנְיָמה  ָדִוד  ְּכבֹוא  "ַוְיִהי  )שם(,  בפסוק  כמפורש 
ּוַבְרִזַּלי  ְדָבר  ִמֹּלא  ַעִּמיֵאל  ֶּבן  ּוָמִכיר  ַעּמֹון  ְּבֵני  ֵמַרַּבת  ָנָחׁש 

ַהִּגְלָעִדי ֵמרְֹגִלים".
ושֹבי בן נחש היה גר, שהוא חנון בן נחש מלך בני עמון, 
דוד את  אליו  במקומו, שלח  מלך  והוא  אביו מת  שכאשר 
עבדיו לנחמו, אלא שעבדיו אמרו לו שהוא שלחם לחקור 
ולרגל את העיר, ועל כן צוה חנון שיגלחו את חצי זקנם של 
העבדים ויכרתו את בגדיהם בחצי בכדי לבזותם ולהכלימם, 
וכשנודע הדבר לדוד )שלח להם שישבו בירחו עד שיצמח 
זקנם27 וישובו לבתיהם(, ובני עמון הבינו שנבאשו בעיניו, 
הם יצאו למלחמה גדולה עם ישראל, וה' הצליח את דרכם 
יחד  ואת שאר העמים שעמדו עמם  עמון  ניצחו את  והם 

במלחמה, כמפורש בפסוקים )שם י' א' - י"ט(.
ואיתא במדרש תהלים ג' ג', ")שם( ְוׁשִֹבי ֶבן ָנָחׁש, זה )שם 
י' ב'(, ָחנּון ֶּבן ָנָחׁש, ולמה נקרא שמו שובי, רבי אומר שִיֵשב 
את יצרו לשעה, וחכמים אומרים שעשה תשובה ודאית". 

וכן פרש"י עה"פ.
ויעויין ברד"ק שם י"ז, שכתב, "ושובי בן נחש מרבת בני 
עמון. ישראל היה, והיה ָגר ברבת בני עמון, אחר שכבשה 
עמון,  בני  מלך  נחש  בן  חנון  הוא  כי  שאומר  והדרש  דוד. 
ברבה  אשר  העם  בכל  הלא  דוד,  אותו  הוא שהחיה  רחוק 
ובכל ערי בני עמון עשה משפטים, אף כי חנון המלך אשר 

הוביש את עבדיו. ואפשר כי נתגייר והחייהו".

– שכשם אביו של שובי  שכשם אביו נתכנה אבי העניו 
הוא חנּון, נחש, נתכנה ישי אבי דוד, שהיה עניו.

שאבי שובי הוא חנון נקרא נחש, כמפורש בפסוק )ש"ב י"ז 
כ"ז(, "ַוְיִהי ְּכבֹוא ָדִוד ַמֲחָנְיָמה ְוׁשִֹבי ֶבן ָנָחׁש ֵמַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון 

ּוָמִכיר ֶּבן ַעִּמיֵאל ִמֹּלא ְדָבר ּוַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי ֵמרְֹגִלים".
וכינויו של ישי אבי דוד, היה נחש, כדרשת חז"ל בשבת נ"ה 
וכעי"ז בב"ב י"ז א', "ארבעה מתו בעטיו של נחש )בעצתו של 
נחש שהשיא לחוה, ולא בחטא אחר, שלא חטאו28 - רש"י(, 
ואלו הן, בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, 
דמפרש  דוד  אבי  ְמִיַשי  לבר  גמרא,  וכולהו  דוד.  בן  וכלאב 
ביה קרא, דכתיב )שם כ"ה(, ְוֶאת ֲעָמָׂשא ָׂשם ַאְבָׁשֹלם ַּתַחת 
יֹוָאב )שר( ]ַעל[ ַהָּצָבא ַוֲעָמָׂשא ֶבן ִאיׁש ּוְׁשמֹו ִיְתָרא ַהִּיְׂשְרֵאִלי 
וכי  יֹוָאב.  ֵאם  ְצרּוָיה  ֲאחֹות  ָנָחׁש  ַּבת  ֲאִביַגל  ֶאל  ָּבא  ֲאֶׁשר 
בת נחש הואי, והלא בת ישי הואי, דכתיב )דהי"א ב' ט"ז(, 
ְוַאְחיֹוֵתיֶהם ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל )בבני ישי משתעי - רש"י(. אלא, 

בת מי שמת בעטיו של נחש".
על  שאמר  בתהלים  שנמצא  כפי  עניו,  היה  המלך  ודוד 

ענוה  ולשון  גדולה,  ענוה  על  רבים המורים  לשונות  עצמו 
ל"ו(,  )שם  עה"פ  כ"ח(,  )י"ח  תהלים  במדרש  איתא  להדיא 
"ַוִּתֶּתן ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני ְוַעְנַוְתָך ַתְרֵּבִני", ודרשו, 
תורה  זה  תסעדני.  וימינך  גבורה.  זה  ישעך.  מגן  לי  ותתן 
ששלשתן  מלמד  ענוה,  זו  תרבני.  וענותך  בימין.  שניתנה 

נמצאו בדוד".
 

הנכד שבזכות התפילה ניצל – שמפיבושת נכדו של שאול 
המלך, ניצל מהריגה ותליה בידי הגבעונים, על ידי תפילתו 

של דוד עליו.
שמפיבושת היה בנו של יהונתן ונכדו של שאול, כמפורש 
בפסוק )ש"ב ט' ו'(, "ַוָּיבֹא ְמִפיבֶֹׁשת ֶּבן ְיהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ֶאל 
ָּדִוד ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו ַוִּיְׁשָּתחּו ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ְמִפיבֶֹׁשת ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה 

ַעְבֶּדָך".
הגבעונים,  בידי  ותליה  מהריגה  ניצל  זה  ומפיבושת 
שכאשר היה רעב שלש שנים בימי דוד, ודוד שאל בשל מה 
הרעב, והשיבו ה' על מה שנגרם לגבעונים ממעשה שאול, 
שהרג את נֹב עיר הכהנים, ולדעת הירושלמי )סנהדרין פ"ו 
ולדעת הבבלי,  ה"ז, כ"ט א'(, הרג ביניהם שבעה גבעונים, 
ביבמות ע"ח ב', מחמת שהרג את אנשי העיר, הם נשארו 
בלא פרנסה, והעלה הכתוב לשאול כאילו הרגם, על כן פנה 
ולביתו  לשאול  שימחלו  ריצוי  ובדברי  הגבעונים  אל  דוד 
ושאלם מה הוא יוכל לעשות להם בכדי לרצותם, כמפורש 

בפסוקים )שם כ"א א' - ד'(.
ַהֶּמֶלְך  ֶאל  "ַוּיֹאְמרּו  ו'(,   - ה'  )שם  לדוד  הגבעונים  השיבו 
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּכָּלנּו ַוֲאֶׁשר ִּדָּמה ָלנּו ִנְׁשַמְדנּו ֵמִהְתַיֵּצב ְּבָכל ְּגֻבל 
ִיְׂשָרֵאל. ֻינַּתן ָלנּו ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים ִמָּבָניו ְוהֹוַקֲענּום ַלה' ְּבִגְבַעת 
ָׁשאּול ְּבִחיר ה' ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֲאִני ֶאֵּתן", והיינו שנאמר לו מה' 

לעשות כן, משום כך הסכים לדבריהם.
ַעל  ַהֶּמֶלְך  "ַוַּיְחמֹל  ט'(,   - ז'  )שם  כתוב  שעה  אותה  ועל 
ְמִפיבֶֹׁשת ֶּבן ְיהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ַעל ְׁשֻבַעת ה' ֲאֶׁשר ֵּבינָֹתם ֵּבין 
ָּדִוד ּוֵבין ְיהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול. ַוִּיַּקח ַהֶּמֶלְך ֶאת ְׁשֵני ְּבֵני ִרְצָּפה ַבת 
ַאָּיה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלָׁשאּול ֶאת ַאְרמִֹני ְוֶאת ְמִפבֶֹׁשת ְוֶאת ֲחֵמֶׁשת 
ְּבֵני ִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַעְדִריֵאל ֶּבן ַּבְרִזַּלי ַהְּמחָֹלִתי. 
ְׁשַבְעָּתים  ַוִּיְּפלּו  ה'  ִלְפֵני  ָּבָהר  ַוּיִֹקיֻעם  ַהִּגְבעִֹנים  ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם 
רב  אמר  הני.  שנא  "מאי  א',  ע"ט  ביבמות  ודרשו  ָיַחד...", 
הונא, העבירום לפני ארון29, כל שארון קולטו, למיתה, כל 
שאין ארון קולטו, לחיים. מתיב רב חנא בר קטינא, ַוַּיְחמֹל 
תליא  בארון  )ואי  ָׁשאּול  ֶּבן  ְיהֹוָנָתן  ֶּבן  ְמִפיבֶֹׁשת  ַעל  ַהֶּמֶלְך 
מילתא, כיון דלא קלטו ארון, מהו חמלתו של דוד - רש"י(. 
)ומשני -( שלא העבירו. וכי משוא פנים יש בדבר )וכי היה 
לו לדוד לישא פנים בדיני נפשות, היה לו להעביר את כולן 
- רש"י(. אלא שהעבירו וקלטו, ובקש עליו רחמים ופלטו. 
ואכתי משוא פנים יש בדבר )הואיל וקלטו ארון, לא היה 
לו להמית אחר תחתיו - רש"י(, אלא שבקש רחמים שלא 
יקלטנו הארון". נמצא שהצלתו של מפיבושת מהריגתו בידי 

הגבעונים, היתה על ידי תפילת דוד.

נלקח מביתי שבו גדל – שמפיבושת נכדו של שאול שניצל 
כדלעיל, נלקח מביתו של מכיר בן עמיאל בו גדל.

שמפיבושת נכדו של שאול נלקח על ידי דוד מביתו של 
מכיר בן עמיאל בו גדל, כמפורש בפסוקים )ש"ב ט'(, "ַוּיֹאֶמר 
ָּדִוד ֲהִכי ֶיׁש עֹוד ֲאֶׁשר נֹוַתר ְלֵבית ָׁשאּול ְוֶאֱעֶׂשה ִעּמֹו ֶחֶסד 
ַּבֲעבּור ְיהֹוָנָתן. ּוְלֵבית ָׁשאּול ֶעֶבד ּוְׁשמֹו ִציָבא ַוִּיְקְראּו לֹו ֶאל 
ַוּיֹאֶמר  ַעְבֶּדָך.  ַוּיֹאֶמר  ִציָבא  ַהַאָּתה  ֵאָליו  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  ָּדִוד 
ַהֶּמֶלְך ַהֶאֶפס עֹוד ִאיׁש ְלֵבית ָׁשאּול ְוֶאֱעֶׂשה ִעּמֹו ֶחֶסד ֱאֹלִהים 
ַוּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל ַהֶּמֶלְך עֹוד ֵּבן ִליהֹוָנָתן ְנֵכה ַרְגָלִים. ַוּיֹאֶמר לֹו 
ַהֶּמֶלְך ֵאיפֹה הּוא ַוּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה הּוא ֵּבית ָמִכיר 
ֶּבן ַעִּמיֵאל ְּבלֹו ְדָבר. ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַוִּיָּקֵחהּו ִמֵּבית ָמִכיר ֶּבן 
ַעִּמיֵאל ִמּלֹו ְדָבר30. ַוָּיבֹא ְמִפיבֶֹׁשת ֶּבן ְיהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ֶאל ָּדִוד 
ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו ַוִּיְׁשָּתחּו ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ְמִפיבֶֹׁשת ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַעְבֶּדָך. 
ַּבֲעבּור  ֶחֶסד  ִעְּמָך  ֶאֱעֶׂשה  ָעׂשֹה  ִּכי  ִּתיָרא  ָדִוד ַאל  לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ְוַאָּתה  ָאִביָך  ָׁשאּול  ְׂשֵדה  ָּכל  ֶאת  ְלָך  ַוֲהִׁשבִֹתי  ָאִביָך  ְיהֹוָנָתן 
ם ִּכי  ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעל ֻׁשְלָחִני ָּתִמיד... ּוְמִפיבֶֹׁשת יֵֹׁשב ִּבירּוָׁשלִַ

ַעל ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶלְך ָּתִמיד הּוא אֵֹכל ְוהּוא ִפֵּסַח ְׁשֵּתי ַרְגָליו".

ולא מצאתי מקור הדברים במהרש”ם, והיודע מקומו, נודה לו אם יודיענו, להגדיל 
תורה ולהאדירה(.

17  ע"פ הגהות הב"ח ס"ד א' אות א'.
הפסוקים  ללשונות  שבש”ס  הפסוקים  לשונות  בין  שיש  השינויים  כל  בענין    18
וילנא, שכאן מצא את  גוטמכר שמודפסים בסוף ש”ס  עיין בהגהות ר”א  שלפנינו, 

מקומו ליישב דבר זה על כל הפסוקים שבש”ס.
בכמה  “והנה  שם,  וכתב  לשו”ת,  בהקדמתו  הלוי  הבית  כך  על  עמד  שכבר  שו”ר 
מקומות הבאתי דברי הגמרא, ולא שמרתי להעתיק הלשון רק הכוונה, כי לפעמים 
היה קשה לי לעיין בפנים ולהעתיק. ולדעתי זה הטעם דנמצא בגמרא איזה פסוקים 
בשינוי הלשון ממה שהוא כתוב, כמו ונתן הכסף וקם לו, משום דדברים שבכתב אי 
אתה רשאי לאומרם על פה, וכשהיו דורשים הפסוק היו אומרים אותו מן הכתב, 
ולפעמים כשלא היה מצוי להם הספר במקום ההוא, היה אומרים הפסוק בשינוי 
לנו  שציין  שליט”א  דיין  א.  להרב  ותשו”ח  הדרשה”.  כוונת  בו  שיבואר  רק  קצת, 

לדבריו.
19  ולכאורה פסוק זה שמשפחתו של עובד אדום היתה ששים ושנים, נסתרת עם 
דברי הפסוק שהיו ששים ושמונה, כדכתיב )דהי”א ט”ז ל”ח(, “ְועֵֹבד ֱאדֹם ַוֲאֵחיֶהם 

ִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ְועֵֹבד ֱאדֹם ֶּבן ְיִדיתּון ְוחָֹסה ְלׁשֲֹעִרים”.
הנה פשטות הפסוקים היא, שלעובד אדום היו ששה אחים, וכדברי הרד”ק שהמנין 
נולדו לו ששה נכדים, שיחד היו ששים ושמונה,  כולל את אחיו, או שמִששית בניו 

אלא שא”כ צריך לבאר מדוע לא נמנו במנין הקודם של הששים ושנים.
והיה מקום לומר שבמנין הששים ושנים, היו רק בניו של עובד אדום לאחר הברכה, 
בלא אחיו של עובד ובלא בניהם של הששית הבנים הנוספים שנולדו לו, ואילו בפסוק 

זה נמנו כולם.
אכן במלבי”ם כתב ליישב, שבאמת היו ששים ושמונה יחד עם אחיו, וכדברי הרד”ק, 
אלא שששה מהם מתו בֶדֶבר שהיה אז. עוד תירץ, שמנין הששים ושמונה הוא על 
בניהם של עובד אדום וחוסה, ולא על נכדיהם, ועל כן מנה את שמונת בניו הראשונים 
של עובד אדום, וכן את הששה שנולדו לו בברכת ה’, ועם בני חוסה, הם עולים יחדיו 
לחוסה  נמנו  י’(  )שם  שבפסוק  שאף  ומבאר,  המלבי”ם  ]ומוסיף  ושמונה  לששים 

שלושה עשר בנים בלבד, לאחר מכן נתרבו, עד שהשלים למנין הששים ושמונה.
20  לאפוקי שלא היה כהן, וכדברי הבמד”ר ד’ כ’, “שכן מייחסו עם הלוים”, וכן 

כתבו רבים מהראשונים שם.
שערים  ה  ִויִחיָּ אדֹם  “ועֹבד  שכתב,  היה,  שכהן  סבר  כ”ד,  שם  הגר”א  בביאור  אכן 
לארון. פירוש, הם היו כהנים, וברכיהו ואלקנה היו לויים, וכולם היו שוערים, אלא 

זה לפנים מזה”.
21  עיין בפירושי רבותינו הראשונים שכתבו כך. רש"י בדהי"ב ב' י"ג כתב, שנקרא 

כן ע"ש שהיה יושב בגת, כמו )שם( "ְוָאִביו ִאיׁש צִֹרי", שהיה יהודי שהתגורר בצור, 
ובמהר"י קרא כתב,  בגת",  לפי שהתגורר  גתי,  "וקראו  וכעי"ז כתב ברד"ק עה"פ, 

"ומה שקראו הכתוב עובד אדום הגתי, לפי שגר שם תחילה".
22  והנה לא מדובר כאן בפסוק על שני אנשים שנקראו עובד אדום, אלא הפסוק 

חוזק ומפרט שעובד אדום עבד יחד עם חוסה להיות משורר.
23  הוא אחיו של עובד אדום, שאף הוא היה בנו של ידותון, כדפירש הגר”א שם.

24  הנה ידועים דברי הגמ’ בערכין י”א ב’, אודות דין משוער ששיער ושוער ששירר, 
ויעויין שם בהגהות היעב”ץ, שהקשה מעובד אדום  ביניהם,  שאסור להם להחליף 
ששיער ואף שורר כמפורש בפסוקים, וכתב לחדש, “ושמא שוער ששורר אינו חייב, 
ולכך,  לכך  שמינוהו  אדום,  עובד  משא”כ  אחד,  מינוי  על  רק  נתמנה  כשלא  אלא 
יכולים לעשות כן, ובאותו דור נהגו כך, או בשני זמנים מותר, עיין ספר אם לבינה 

)דהי”א י”א(”. ותשו”ח להרב י.ז. דוידוביץ שליט”א שציין לנו לדבריו.
25  עיין במצוד”ד שם שכתב, “ועבד אדם. אולי הוא אחר ולא זהו האמור למעלה”.

וצ”ב מה דחק בו לומר כן, ואולי משום שהיה קשה לו מדוע בתחילה כתוב בפסוק 
כתוב  כ”ד(,  )פס’  מכן  ולאחר  לשורר,  שהעמידוהו  כתוב  מכן  ולאחר  שוער,  שהיה 

שהיה שוער, ועל כן כתב, שאולי הוא אדם אחר.
26  ואיתא במדרש תהלים ג' ג', "ִמְׁשָּכב. אלו פלוקמיא מצעות. ְוַסּפֹות. אלו חביות 
זו  ְוָקִלי.  ְוֶקַמח. כמשמעו.  ּוְׂשעִֹרים  ְוִחִּטים  יֹוֵצר. שבאין מבית רמתה.  ּוְכִלי  יין.  של 
כמשמעו.  ְוצֹאן.  ְוֶחְמָאה  ּוְדַבׁש  קליות.  אלו  ְוָקִלי.  כמשמעו.  ַוֲעָדִׁשים.  ּופֹול  שתיתא. 

ּוְׁשפֹות ָּבָקר. גבינים של חלב".
והם  וספות,  משכב  מכל  לו  “המצטרך  מכל  לו  שהביאו  שכתב,  שם  ברלב”ג  וע”ע 
כלי בית קבול ממתכת, וכלי יוצר להשתמש בהם בכל צרכיהם, והביאו להם למזון 
חטים ושעורים וקמח וקלי מהחטים ומן השעורים, כדי שיוכלו לאכול תכף מהקלי, 
תכף,  לאכלו  קלי  מהם  להם  הביאו  וגם  ועדשים,  פול  קטניות  ממיני  להם  והביאו 
והביאו להם עוד דבש וחמאה ללפת בו את הפת ולשתות, וצאן לאכל וחריצין חלב 

בקר לאכל, לפי שהם יותר חשובים משאר החריצים”.
27  והקשה הרד"ק מדוע לא אמר להם דוד שיחתכו את החצי השני של הזקן, ויוכלו 

לשוב לבתיהם, במקום להמתין זמן כה רב ביריחו עד שיגדל החצי השני.
הזקן  את  להסיר  כן  ועל  כלל,  הזקן  את  מגלחים  היו  לא  שבזמנם  הרד"ק,  ותירץ 
לגמרי, היה עבורם חרפה, ואף יותר מאשר להיות עם חצי זקן, לכך לא היתה ברירה 
אלא לשולחם ליריחו עד שיצמח ויגדל זקנם שוב, "ולא אמר לגלח החצי האחר, כי 
לא היה מנהגם לגלח הזקן אפילו במספריים, אלא השפם לבד, אלא אם כן משום 
צער ואבל, כמו שאמר )ירמיה מ"א ה'(, ְמֻגְּלֵחי ָזָקן ּוְקֻרֵעי ְבָגִדים, וחרפה היא גלוח 
הזקן, אלא שנהגו כן באלה הארצות אשר אנחנו שם". וכ"כ הרלב"ג שם, "ויגלח את 
חצי זקנם. כדי לנוולם, וזה לאות שלא היה מנהגם לגלח זקנם, שאם היו מגלחים 

זקנם, היה אפשר להם להסיר הבושת מעליהם בשיגלחו הנשאר מזקנם".
]היו שרצו להוכיח מדברי הראשונים הללו, שכבר בימיהם היו בישראל שנהגו לגלח 
הרד"ק  מדברי  ובמיוחד  כן,  נהגו  לא  דוד  שבימי  להוכיח  מנסים  הם  שהרי  זקנם, 
שאחר שכתב ש'חרפה היא גלוח הזקן', הוסיף וכתב, 'אלא שנהגו כן באלה הארצות 
אשר אנחנו שם'. ושמעתי ליישב שיתכן ואין כל ראיה שבזמן הראשונים היו בישראל 
רבותינו  כותבים  כך  ועל  זקנם,  שגילחו  העולם  באומות  שהיו  רק  אלא  כן,  שנהגו 
הראשונים, שבימי דוד, גם אצל הגויים היה חרפה להיות מגולח זקן, ועל כן בכדי 
לבזותם עשה להם כן מלך אדום, שידע שאף אם יגלחו את החצי השני, יהיה להם 

חרפה ובושה, כפי שיהיה לכל אחד מגויי הארצות כשלא יהיה לו זקן[.
אלא  למות,  ראוין  היו  לא  כלומר  נחש,  של  “בעצתו  שכתב,  בב”ב  ברש”י  עיין    28

שנגזרה גזירת מיתה על כל תולדותיו של אדם הראשון בעצתו של נחש...”.
29  וכתב במהר”י קרא עה”פ שם, “אמר רב הונא, העביר כל בני ישראל לפני ארון 

ה'...".
30  והנה חז”ל דקדקו בלשון הפסוקים, מדוע כאשר ציבא אמר לדוד היכן נמצא 
מפיבושת בן יהונתן, כתוב, “ַוּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה הּוא ֵּבית ָמִכיר ֶּבן ַעִּמיֵאל 
ְּבלֹו ְדָבר”, שאמר ‘בלו דבר’, ואילו כשדוד שלח והביאו משם כתוב, “ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך 

ָּדִוד ַוִּיָּקֵחהּו ִמֵּבית ָמִכיר ֶּבן ַעִּמיֵאל ִמּלֹו ְדָבר”, ‘מלו דבר’.
במקום  נמצא  שהוא  לדוד  אמר  הוא  ציבא  שבדברי  לומר,  אפשר  היה  ובפשטות 
ואילו  שם,  שהוא  לומר  בי”ת,  האות  את  זה  לפני  הוסיף  והוא  דבר’,  ‘לו  הנקרא 
כשלקחו אותו משם, הוסיפו וכתבו ‘מ”ם’ לפני התיבה, לומר שלקחוהו משם, אלא 
שהיה קשה לחז”ל מדוע הפסוק צריך לחזור ולכתוב היכן היה מקום ביתו של מכיר 
בן עמיאל שמשם שלח דוד לקחת את מפיבושת, אחרי שהפסוק כבר כתב שהוא היה 

במקום הנקרא ‘לו דבר’, ובהכרח שנרמזו בזה דברים שיש לדורשם.
בשבת נ”ו א’ איתא, ע”פ פרש”י שם, וזאת ע”פ מסורת שהיתה בידם בפסוק, שכתוב 
לדוד  אמר  שציבא  שלנו(,  כמסורת  בוא”ו  )ולא  באל”ף  דבר’,  ו’ְמֹלא  דבר’  ‘ְבֹלא 
שמפיבושת הוא ‘ְבֹלא דבר’, שאין בו דבר, “אינו חכם בתורה”, אך כאשר הביאו את 

מפיבושת אליו, ראה דוד שהוא ‘ְמֹלא דבר’, “ָמֵלא דבר וחכם בתורה”.
וע”ע במהרש”א בח”א שם, שביאר את הגמ’ גם אם נגרוס כמסורת שלנו, עם וא”ו, 
שציבא אמר לדוד שיש למפיבושת דברים כנגד דוד שנטל את המלוכה מבית אביו, 
וזה שאמר ‘בלו דבר’, וכאשר דוד לקחו והביאו, הוא ראה שהוא ‘מלו דבר’, שהיה 
נקי ממה שציבא אמר עליו, ולפי”ז הוא מבאר אף את המשך הסוגיא, שבדבריו אלו 
אמר ציבא לדוד בראשונה לשוה”ר על מפיבושת שיש לו בליבו עליו, ולבסוף התברר 

כשקר, וגם בפעם השנית שאמר לו במרד אבשלום, היה זה דברי שקר, עיי”ש.
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הם  אליה  כחברה  ולנהוג  ומקומם,  מדינתם  אנשי  אחר  להמשך  אדם  בני  של  דרכם 
משוייכים, ורעיהם וקרוביהם, וכפי שכתב הרמב"ם )פ"ו מדעות ה"א(, "דרך ברייתו של 
אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו", והיות 
ותפקידו של האדם הוא להתקדם ולהתחזק, להטיב ולשפר בכל עת את דרכיו והנהגותיו, 
על כן דבר ברור הוא שעליו למצוא לו למקום מגורים ולחברה את אלו הטובים ממנו, 
ולהלך  לכסילים,  ורועה  להיות ראש לשועלים  ולא  וילך באורחותם,  שילמד ממעשיהם 
אצל אלו הפחותים ממנו, שסופו שילמד ממעשיהם וילך בנתיבות הבלתי סלולות שהם 

הולכים בהם, וסופו שבדרכים אלו יגיע למקום ציה וצלמות.
ודברים אלו כבר נפסקו להלכה, כפי שכתב הרמב"ם )שם(, "...לפיכך צריך אדם להתחבר 
הרשעים  מן  ויתרחק  ממעשיהם,  שילמוד  כדי  תמיד,  החכמים  אצל  ולישב  לצדיקים 
ההולכים, בחֹשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם... וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין 

אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים...".
יחד עם זאת, גם לאחר שאדם עשה את הצעד הנכון, קבע לו משכן במדינה ובעיר בה 
שדרכיהם  כאלו  במקום,  ימצאו  תמיד  והישרים,  הצדיקים  והנבונים,  החכמים  נמצאים 
כסל למו, ועל כן עדיין יש עליו את החיוב להתנזר ולהתרחק מכל אלו ולהתחבר לצדיקים 
והישרים, ללמוד ממעשיהם וללכת בדרכם, כאשר בכדי להצליח בדרכו, עליו לעשות לו 

רב, אשר לאורו ילך ולדבריו ישמע, ויעשה ככל היוצא מפיו.
אחד מאלו שדברי הרמב"ם הללו היו נגד עיניו, והיה בגדר 'אנשי מעשה', שניתן ללמוד 
ה'  יראת  כך מתווספת  חייו,  בפרקי  יותר  וככל שמתבוננים  חיים,  אורחות  מכל מעשיו 
טהורה, היה הגה"צ רבי חיים אריה ערלנגער זצ"ל. רבי חיים אריה שגדל בבית של יראת 
ה' היא תתהלל, בית ר' ַשמשון רפאל ז"ל, שהיה ידוע בשויצריה ומחוצה לה כבית ועד 
לחכמים, ומשכן לשכינה הקדושה, בו חינכו את הילדים לבוז לרצון להנות מכל מנעמי 
העולם ולרדוף אחריהם, וכנגד זה לימדו אותם לראות את האושר והשמחה בקיום מצוות 
ולימוד התורה הקדושה, ואכן זכה ר' שמשון רפאל ז"ל שכל בניו ובני בניו ואף נכדי בניו 
אפילו אחד  ביניהם  נמצא  לא  והמפורסם,  הידוע  וכפי  ה',  בדרך  הולכים  כולם  ובניהם, 
הפשרניים  הסעיפים,  שני  על  מהפוסחים  אחד  לא  ואף  אבותיו,  לאמונת  עורף  שהפנה 

בשמירת התורה והמצוות.
רבי חיים אריה זכה ללמוד בישיבת 'עץ חיים' במֹוְנטֵריי, ולאחר מכן כשהקים את ביתו, 
חקר וחיפש אחר קהילה מתאימה עבורו, בה יוכל למצוא את מקומו בינות לשומרי תורה 
ומצוות ומדקדקים במצוות, אשר יראת שמים בוערת בליבותיהם, וכל אורחותיהם בדרך 
התורה. מסיבות מסוימות לא היה באפשרותו להתגורר בלּוֶצְרן עיר ילדותו ובקהילה בה 
גדל וצמח, להמשיך לחזק את היראת שמים שבקרבו ממעשי אביו ודרכי אמו, ועל כן תר 

וחיפש אחר קהילה מתאימה.
כידוע מדינת שוויצריה מחולקת לארבעה חלקים ומחוזות, אשר ההבדל ביניהם רב על 
השווה והמקביל, ולמעט שאין 'ביקורת גבולות ודרכונים' ביניהם, הם נחשבים למקומות 
שונים בשפה המדוברת והנכתבת. המחוז הדרומי, שהוא הקרוב לגבולות איטליה, מדברים 
וכותבים בו איטלקית. המחוז המערבי, הוא קרוב לצרפת, ומדברים וכותבים בו צרפתית, 
ובחלקו המזרחי העליון לכיון צפון, וכן בכל החלק הצפוני של המדינה, הוא סמוך ונראה 
לגרמניה, והוא המחוז הגרמני, בו כותבים בגרמנית, כאשר העיר באזעל נמצאת בין שני 
המחוזות, ליד צרפת וגרמניה, והיא הנקראת, 'דריילענדער אעק' )פינת שלושת המדינות(. 

והמחוז הרביעי, הקטן שבניהם, הוא בצד מזרח, ובו מדברים ב'רומנץ'.
זאת ועוד, שאף בכל החלק הגדול של מרכז שוויצריה ומעלה, המחוז הגרמני, שהשפה 
יש  )שוויצרית(, בכל זאת  'שוויצערדוישט'  הנכתבת היא גרמנית, השפה המדוברת היא 
כדי  עד  שונה,  מבטה  עם  שונות  מילים  שיש  לעיר,  עיר  בין  וצליליה  בשפה  רב  הבדל 

שבמהלך שיחה קצרה בשויצרית עם כל שוויצרי, ניתן לזהות בנקל מאיזו עיר הוא בא.
מטבע הדברים, שכאשר קיים שינוי כה גדול בין עיר לעיר, ועוד יותר בין מחוז למחוז, 
ילך  שלא  ובודאי  ומכיר,  יודע  הוא  שפתו  שאת  גדל,  בו  באיזור  להתגורר  מחפש  אדם 
להתגורר במחוז אחר, שאפילו השפה המדוברת שונה לחלוטין. בכל זאת, אצל רבי חיים 
שבמחוז  'לוגאנו'  קהילת  כי  למסקנה  הגיע  הוא  כאשר  חשבון.  כלל  היה  לא  זה  אריה 
האיטלקי, היא הטובה עבורו, לא היסס אלא הדרים מהצפון אל עבר הדרום הרחוק והזר, 

והלך להתגורר באותה עיר ומקום.
אותה עיר קטנה, הסמוכה כמחצית השעה לגבול האיטלקי, למילאנו שבצפונה, התייחדה 
בקהילה חסידית חמה ומיוחדת, בהנהגתה של רבם, הרב מראחוב זצ"ל, כאשר על בני 
הקהילה נמנים רק חרדים ושלמים, אשר שאיפתם היא לגדל את בניהם לתורה לחופה 
לעיר  ועד  רבי חיים אריה מהצפון הרחוק  והביא את  וזה מה שמשך  ולמעשים טובים, 

דרומית נידחת זו.
רב היה ההבדל בין קהילת לוצרן בה גדל, לבין הקהילה בלוגאנו אליה ביקש לעבור. רבי 
חיים אריה גדל בקהילה ה'ייקית', שחבריה היראים והחרדים, הקפידו על קלה כחמורה, 
קבעו עתים לתורה והשתיתו את בתיהם על אדני התורה והיראה, ומסרו נפש להעמדת 
הדת על תילה, והיו מהלכים לאורם של רבותיהם, כשנוסח תפילתם היה 'אשכנז', ובניחוח 
ייקי, כשהם מקפידים לשמור את כל מנהגי אשכנז. ואילו בלוגאנו היה מדובר בקהילה 
חסידית חמה, שכל חבריה שומרי תורה ומצוות ומדקדקים בהם, כשהם מוסיפים להקפיד 
על הלבוש היהודי וההופעה החיצונית, לאורם של רבותיהם, שנוסח תפילתם היה 'ספרד', 
ובאוירה חסידית, עם כל המעלות וההנהגות של קהילה שורשית מפולניה, שדבר פשוט 
שההבדל בין הקהילות היה רב ועצום, וקשה מאוד למי שהתרגל אחרת, לעבור לקהילה 
וההבדלים.  השינויים  כל  למרות  אחרים,  חשבונות  היו  אריה  חיים  לרבי  אבל  השניה, 

בקהילה זו הוא חשב, שיותר טוב לגדל בה ילדים לתורה ויראת שמים טהורה.
באותה תקופה שעבר ללוגאנו, זמן מה לאחר סיום המלחמה העולמית האחרונה, היה 
בהגעתו לקהילה מעלה וברכה רבה. יראת שמים הטהורה שבערה בקרבו, השפיעה על כל 
בני הקהילה עוד יותר לטובה. לראותו משכים לתפילה לאחר כמה שעות של עמל בתורה, 
שהיו  הראשונים  וכחסידים  בתפילה,  מהראשונים  להיות  עת  בכל  מקפיד  היה  כאשר 
שוהים שעה קודם התפילה, כך היה מקדים כדי שתהא דעתו מיושבת בתפילה. הנהגותיו 
המיוחדות הללו גרמו, שגם אחרים התחזקו בעמוד התפילה. תפילותיו שהיו תמיד כמונה 
מעות, ונאמרו בלשון תחינה ובקשה, בקול בכי והתעוררות, עוררו את הלבבות שאף הם 

יתפללו מעומק ליבם ובכוונה רצויה, בלא לעסוק בדברים אחרים.
לצורך ההשתדלות להביא טרף לביתו, וכפי שהיה מקובל באותם ימים ובמדינה זו, חיפש 
'היכי תימצי' לקיום גזירת 'בזיעת אפיך תאכל לחם', והיות ולפני המלחמה היה לחמיו 
מפעל טכסטיל לייצור כלי מיטה, ורעייתו הכירה את התחום, על כן הקים במקום צדדי 
בית מלאכה קטן לכלי מיטה ושמיכות, ובצמוד אליו חנות, בה מכרו את המוצרים שייצר, 

יחד עם מגבות, וילונות ושאר צורכי נדוניה.
כברוב מדינות העולם, כך גם בשוויצריה קיים 'חוק חינוך חובה', שכל ילד חייב ללמוד 
ימים נהגו ברוב הקהילות החרדיות, שבסיום שעות לימוד  במוסד ממשלתי. עד אותם 
הלימודית לשעות  תורה', המסגרת  ל'תלמוד  הלכו  בבית הספר הממשלתי, הם  הילדים 
הקודש,  בלשון  ולכתוב  לקרוא  הילדים  את  ה'  יראי  מלמדים  לימדו  בה  הצהרים,  אחר 
סיפרו להם מפרשת השבוע, והחדירו ללבבות הצעירים את עיקרי היהדות ואף לימדום 
זו,  יותר, למדו הילדים במסגרת  אורחות חיים, קצת קיצורי הלכות. בשנים המבוגרות 
משנה ואף גמרא, כפי שיכלו במסגרת מצומצמת זו, כדי שיוכלו לגדול כיהודים שומרי 
תורה ומקיימי מצוות, ויקימו בתים יהודיים שימשיכו לגדל את בניהם שיהיו עבדים לה' 

וישמרו מצוותיו.
מאז שה' זיכה את רבי חיים אריה בלידת בניו, לא הרפתה ממנו המחשבה שצריך לדאוג 
עבורם למקום לימודים. רבות הוא הרהר על כך שלא שייך שהם ילמדו בבית ספר גויי, 
ורק מעט מזמנם יעסקו בתורה. במיוחד שהמציאות בעולם היא שישנה 'ירידת הדורות', 
ואם כי בשנים הקודמות ניתן היה לגדל כך את הילדים, כאשר הסביבה העויינת של גויי 
דבר  את  לשמר  הועילו  האנטישמיים,  המורים  עם  יחד  בכיתה,  עמם  שישבו  הארצות 
יהדותם של הילדים, לחזק בקרבם את מעלתם כיהודים שומרי תורה ומצוות. באותם 
שנים בהם רוח ההתפייסות עברה בעולם, ו'חוקית' כבר היה אסור לפגוע ולהעיר הערות 
אנטישמיות לילדים יהודים, התחזקו עוד יותר החששות שהילדים יכולים ללמוד מהמורה 

ומחבריהם בכיתה אורחות קלוקלות ומידות מגונות.
הקמת  בדבר  תוכניתו  את  לפניו  ושטח  הרב,  לבית  אריה  חיים  רבי  עלה  הימים  באחד 
'תלמוד תורה' לילדי הקהילה לכל היום, בו כל ילד יהודי יוכל ללמוד בכל שעות הבוקר 
מנהל  פיקוח  תחת  שיעמוד  ערל  איזה  יביאו  הערב  ולשעות  קודש,  לימודי  והצהרים 
דורשת.  שהמדינה  החול  מקצועות  את  הילדים  את  ילמד  ערל  שאותו  תורה,  התלמוד 
הצורך במורה ערל היה מהסיבה הפשוטה, שבכדי שהמדינה תכיר במוסד, היתה דרישה 
שהמורה ללימודי החול יהיה בעל הכשרה אקדמאית בחינוך והוראה, ולא נמצא יהודי 
שומר תורה ומצוות שהיתה לו הכשרה זו, ואילו לקחת מורה יהודי שאינו שומר תורה 
ומצוות כראוי, ישנו חשש רב שחלילה הוא יוכל להשפיע על התלמידים לרעה, לעומת 

מורה גוי, שהילדים אינם רואים כל שייכות בינם לבינו, והשפעתו עליהם קלושה.
קשיים רבים היו מנת חלקו של רבי חיים אריה, עד שראה את תוכניתו קורמת עור וגידים. 
היה זה לא לפני שהוא התחייב לשלם מכיסו את משכורתו המלאה של אותו מורה גוי 

שלימד את הלימודים הרשמיים המחוייבים על פי חוק. למרות שפשוט הוא שרבי חיים 
אריה היה מעדיף לשלם מכיסו את משכורתו של המלמד שלימד תורה לילדי ישראל, בכל 
זאת הוא הבין שמי שמשלם את שכרו של אותו מורה ערל, זכותו היא בהחזקת תורה, כי 
רק בזכות תשלומים אלו, התלמוד תורה קיים והילדים לומדים תורה אצל אותו מלמד 

ירא שמים המלמד תורה לצעירי הצאן, צאן קדשים.
כשילדיו גדלו והתבגרו, ביומא דפגרא היה נוהג לצאת עמהם לטייל מעט ביער הסמוך 
לעיר, לראות את פלאי הבריאה, היאך כל עצי השדה מודים ומשבחים לה' ברינון מיוחד. 
כשהם היו מגיעים לקרחת היער, הוא קושש יחד עם בניו, זרדים וענפים יבשים, גזעים 
רחבים וחסונים, עד אשר הצטברו למדורה מכובדת, וכאשר הציתו בהם את האש, עלתה 

הלהבה יפה, התחממו מחומה, ונהנו ממראה האש.
בכל פעם, לאחר ששוחחו ושרו מעט, החל אביהם לחזק את בניו במצות האמונה, ובחיובו 
של כל יהודי להחליט בדעתו לקבל 'עול מלכות שמים', שאף אם יכוהו וייסרוהו, יסורים 
ועינויים קשים ח"ו, לא יטה עורף לאמונת אבותיו, אלא ימסור את נפשו, כל עוד נשמה 

באפו, לבל יכשל חלילה בחילול שם שמים ובאיסור עבודה זרה.
על  לההרג  שזכו  לדורותיהם,  ישראל  גדולי  אותם  כל  את  לבניו  הזכיר  אריה  חיים  רבי 
אותה  המיוחדת  הברכה  את  בשמחה  לברך  הגדולה  הזכות  בחלקם  ונפל  השם,  קידוש 
מברכים אלו הנהרגים על קידוש שמו במעמד עשרה מישראל, 'לקדש שמו ברבים' )ואם 
אין עשרה, אזי מברך רק 'לקדש את שמו'(. כמו כן סיפר על גדולי ישראל אחרים שחפצו 
בכל ליבם לזכות להגיע לזכיה העצומה הזו, אך הם לא זכו, לבסוף הם נפטרו על מיטתם, 

כשכל חייהם שרשרת ארוכה של מסירות נפש לה' ותורתו.
זאת ועוד, הוסיף האב ואמר לבניו, ידועים דברי השל"ה )שער האותיות, אות א' נ"ז - ס', 
והובא בפתחי תשובה יו"ד קנ"ז סק"ו(, אודות דיני ברכה חשובה זו, 'ברכת קידוש השם', 
שהזוכה לאומרה, יאמרה בשמחה, וסמוך לשעת מיתתו, כדין כל מצות עשה שמברכין על 
קיומן 'עובר לעשייתן', ואינו צריך לחשוש לברך שמא בסופו של דבר אותו רוצח יחזור בו 
מלהרגו, ונמצא נכשל בברכה לבטלה. שאף אם לבסוף אירע כן, או שעשה ה' עמו נס אחר 
והצילו מיד הקמים עליו, ברכתו ברכה, הוא כבר זכה לקיים את המצוה של 'קידוש השם', 

שתיכף שמסר את גופו להריגה, גם אם בסופו לא נהרג, קיים את המצוה.   
פעמיים בכל שנה, לאחר דברי החיזוק באמונה עם סיפורם של קהילות הקודש שמסרו 
נפשם על קידוש ה' להריגה ולשריפה, פנה רבי חיים אריה לבניו ואמר להם, הבא נתקרב 
את  לנשק  או  לחבק  עלינו  וצווח  עומד  הערל  השכן  'איגור'  את  לעצמינו  נדמיין  לאש, 
צלמו, מכה בנו במקלו הגדול ומשסה בנו את כלבו האימתני, כאשר הוא מעמיד לפנינו, 

או חלילה לעבוד עבודה זרה, או חלילה להשרף חיים בלהבות העולות.
האבא יחד עם בניו החלו להתקרב לאש, וככל שהוסיפו להתקרב, הרגישו יותר את החום 
העולה, וכשהם סוגרים את העינים וחושבים בכל ליבם, אנו מסכימים למסור את עצמינו, 

לקפוץ לתוך להבות האש המפחידות והרותחות, והכל למען לקדש שם שמים.
כשהחל רבי חיים אריה לברך בקול, בלא שם ומלכות, את הברכה המיוחדת שמברך הזוכה 
לההרג על קידוש ה', 'ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וציונו 
לקדש שמו', רבתה ההתרגשות והדמעות, והם אכן קיבלו על עצמם קבלה זו, להתחזק 

בכל כחם באמונה, אף במחיר כאב וצער, יסורי גוף מרים, ולקפוץ בשמחה לתוך האש.
בדרכם חזרה לביתם, לאחר שכיבו את מדורתם, נהג רבי חיים אריה לספר לבניו דבר 
נורא, המובא בשו"ת מהר"מ מרוטנבורג )סי' תקי"ז(, שאותם אלו הנהרגים על קידוש ה', 
רק ברגע הראשון מרגישים יסורים בכדי לנסותם אם יפרשו ויַשברו, אך לאחר שמקבלים 
נס  נעשה  השם,  קידוש  על  נפשם  את  למסור  בדעתם  וגומרים  באהבה,  היסורים  את 
ופלא, והם אינם מרגישים כלל את היסורים, הם יכולים לטייל בנעימות בתוך כבשן האש 

הבוער, בלא להרגיש דבר.
לא פלא שלאחר התאמנות זו פעמיים בכל שנה לקפוץ לתוך הלהבות למען קדושת שמו, 
ביתם,  ובעיקר, שיבנו את  ותורתו,  ה'  נפש למען  רבים למסור  כוחות  גדלו עם  שילדיו 
בית של מסירות נפש, ועמידה בנסיונות שה' מנסה אותם, אם זה עוני ורעב, ואם חולי 
ומכאוב, ועם אמונה חזקה וברורה זו, יכלו לצלוח את נהרות הנסיונות שעמדו בפניהם, 

לעבור את סערות התקופות באמונה איתנה.
כל אותם הזמנים בהם החזיק רבי חיים אריה בעסקיו אלו של בית המלאכה והחנות, 
היה תורתו קבע ועבודתו עראי. הוא לא היה פותח את שערי בית המלאכה לפני שהיה 
לבית  שב  החנות,  את  וסגר  כשסיים  ומיד  טובות,  שעות  כמה  לימודיו,  חוק  את  לומד 
המדרש לעסוק שוב בתורה האהובה עליו שעות רבות. גם כשהיה בבית המלאכה ובחנות, 
ליבו ונשמתו היו בבית המדרש, וכל מחשבותיו היו בתורה שלמד, תוך כדי שהוא חוזר 
אחת  לא  בעסק.  עבודתו  כדי  תוך  תורה  חידושי  חידש  אף  רבות  ופעמים  משנתו,  על 
היו  שעליהם  העסק,  של  חשבונות  דפי  ביתו  אל  מביא  אריה  חיים  רבי  כשהיה  אירע, 
כתובים חידושי תורה, לשאלת בניו, מדוע כתבם על דפים אלו, היה משיב, שהוא היה 
חידוש אחר,  כל  או  תירוץ חדש  ליבו  על  ולפתע עלה  באמצע חשבון לאחד הלקוחות, 
ילדיו, שעל האדם לעבוד  גידל את  זו  ובאוירה  לפני שיַשכח ממנו.  והוא מיהר לכותבו 
על עצמו ולהתרגל להיות שקוע בכל עת בתורה הקדושה, גם כשהוא עוסק בעניני חול 

וכל דבר אחר.
כמקובל בבתי מלאכה וחנויות במדינה זו, שהעובדים לבושים בסרבל עבודה שהוא כעין 
נהג ללבוש  רבי חיים אריה  ולכלוכים.  יראו עליהם כתמים  סינור, בצבעים כהים שלא 
סינר עבודה בצבע לבן בוהק, שכל כתם או ליכלוך קטן נראה ובולט עליו, באומרו לבניו 
ההכרה  אצלו  מתחזק  קטן,  דבר  מכל  מתלכלך  הוא  היאך  זה,  לבן  סינור  על  שבהביטֹו 
רבי  וכדברי  ְלָבִנים",  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  ֵעת  "ְּבָכל  ח'(,  ט'  )קהלת  המלך  שלמה  בדברי  וההבנה 
אליעזר בשבת קנ"ג א', שבכל עת אדם צריך לשוב בתשובה, שמא ימות למחר, ונמצא 

שכל ימיו הוא בתשובה.
הפלא הגדול בהנהגתו, שמעולם לא נמשך אחר דעת חבריו או רעיו, כאשר הללו העלו 
דעות שניתן להסתפק במועט בעניני רוחניות. גם אם כולם נהגו אחרת, הקלו בדברים 
מסוימים, ואף אם חשובי הקהילה לא חששו לזה, בכל זאת, אם לדעתו היה צריך לנהוג 

אחרת, לא שת ליבו כלל למעשיהם של האחרים, אלא עשה את המוטל עליו.
אחת מהנהגותיו שהתפרסמו אחר פטירתו הטראגית שנהרג בידי בני עוולה, הי"ד, היכולה 
שנרבה  וככל  הבריות,  מעיני  נסתרים  שנשארו  אורחותיו  שאר  על  אור  אלומת  להטיל 

להתבונן בה, כך תגבר בליבנו ההתפעלות ממעשיו, ואולי אף תשפיע מעט עלינו.
כפי שכבר סופר, רבי חיים אריה העתיק את מקומו מקהילה עם מנהגי אשכנז שבמרכז 
שויצריה, לקהילה חסידית שבדרום המדינה. ביומו הראשון שבא לבית הכנסת, והתבונן 
בשעות התפילה, ראה שמנהג המקום כפי שהיה מקובל בקהילות רבות במזרח אירופה, 
לפי  הכוכבים  עם צאת  ומעריב  לאחר שקיעת החמה,  דקות  מנחה עשרים  שמתפללים 
שיטת רבינו תם. הדבר כלל לא תאם עם אורחותיו של רבי חיים אריה, ומה גם שהיה לו 
רבי, את הכהן הגדול מאחיו, רבינו ישראל מאיר מראדין, שפוסק במשנ"ב )סי' רל"ג ס"ק 
י"ד(, שאין להתפלל מנחה לאחר שקיעת החמה, ואף אם המנין היחיד בעירו הוא בזמן זה, 

עדיף שיתפלל מנחה ביחידות בזמנה.
כשראה רבי חיים אריה שכך הם פני הדברים, הלך לביתו, וקבע לו פינה כמקום לתפילתו, 
עליון,  ובגד  כובע  בציבור,  שהקפיד  מה  כל  עם  אך  ביחידות,  אמנם  מנחה  והתפלל 
את  שסיים  לאחר  בתפילה.  הכנסת  בבית  בעומדו  שהתפלל  כמו  ובתחנונים  ובמתינות 
שהוא  כאילו  עצמו  ועשה  הכנסת,  לבית  הלך  הציבור,  מן  לפרוש  שלא  בכדי  תפילתו, 

מתפלל עמהם תפילת מנחה.
יומים ושלושה, ועדיין רבי חיים אריה מחזיק בתומו. גם כשעבר שבוע מאז  עברו עוד 
יום ביומו היה נעמד  והוא כבר חבר מן המנין בקהילה, בכל זאת, מידי  בואו ללוגאנו, 
כאילו  עצמו  ועשה  הכנסת  לבית  הלך  מכן  ולאחר  ביחידות,  כתיקונה  לתפילה  בפינתו 

הוא מתפלל עמהם.
שבועיים נוספים עברו וחלפו, וכבר שלושים יום שהוא מבני המקום, שדינו כאחד מאנשי 
המקום, ומקבל עליו מנהגי המקום, בכל זאת המשיך בהנהגתו זו, להתפלל מנחה בביתו 

כדת של תפילה, ולאחר מכן לילך לבית הכנסת לעמוד בו כבתפילה. 
ועוד חודש, ועדיין רבי חיים אריה מחזיק בתומתו.  ועוד חודש  נוסף עבר וחלף,  חודש 
גם כשחלפה ועברה שנה תמימה, עדיין נהג כך דבר יום ביומו, בלא שינוי כלל. גם שנה 
נוספת שעברה, ואף חמש שנים ועשר שנים, במשך למעלה מארבעים וחמש שנה עמד 
בצדקו בדבר זה, שהיה מתפלל בכל יום בביתו באופן הראוי, בבגדי כבוד ובפינה קבועה 
ועשה  ולאחר מכן הלך לבית הכנסת לעמוד שוב כבתפילה,  ולשון תחנונים,  ובמתינות 
עצמו כמתפלל עמהם, בלא שאחד מהמתפללים יודע שהוא אינו מתפלל עמהם זה למעלה 

מארבעים וחמש שנה.
הכוח  את  שאב  שמנין  שאמרו,  היו  אריה,  חיים  רבי  של  זו  הנהגתו  בציבור  כשנודעה 
לעמוד בהנהגתו זו קרוב ליובל שנים, הם אינם יודעים, אבל כעת מתברר להם מה נתן 
לו את העוז והתעצומות לעמוד בעזות דקדושה כנגד כל נסיון לשנות או להקל בדבר מה 
הנוגע לרוחניות. תפילתו זו ומעמדה בכל יום, נתנה לו את העוצמה והכוחות האדירים 
מדרך  וכל סטיה אחרת  הלכה,  זו  ה'  מדבר  לסטות  לפניו שלא  נסיון שקם  בכל  לעמוד 

ישראל סבא.
בה  להרבות  בפרנסה, היתה שלא  בעניני ההשתדלות  חיים אריה  רבי  בקודש של  דרכו 
כלל. די היה לו במעט לקוחות בכדי לכלכל את משפחתו. ועל כן לא חיפש אחר אופנים 
להרבות את לקוחותיו במסעי פרסום או התמודדות במכרזים והדומה להם, אלא שמח 
במה שה' שלח אליו. פעמים רבות כשלא היה לו בביתו לחם לאכול, היה רבי חיים אריה 
פונה בתפילה לה' שישלח לו את מזונות בני ביתו, ותוך זמן קצר היה נכנס לוקח שרכש 

דבר מה, ויכל להשתמש בממון שקיבל למה שנזקק לו.
היו גם פעמים שבני הבית ראו ממש מעשי נסים בחלק זה של הפרנסה, כאשר נזקקו 
לממון רב, ולא היה בחנותם די סחורה בכדי למוכרה לקבל את הסכום הנדרש, ולאחר 
את  מראש  ושילם  סחורה  של  רבה  כמות  הזמין  לחנות,  ערל  נכנס  אביהם,  של  תפילה 
תמורתה במזומן, כך שהיה להם את הממון שהיו צריכים לו. גם היה פעם, בתקופה קשה 
מאוד, שנכנס ערל שלא היה מוכר בעיר, ורכש סחורה רבה, וביקש שישלחוה לכתובת 
מסוימת, שלבסוף התבררה שאינה קיימת כלל, וכמה שחיפשו וחקרו אחרי אותו ערל, 

הוא לא נמצא עד עצם היום הזה...
באחד הימים, כשעמד רבי חיים אריה להשיא את אחד מילדיו, בהוראת רבו, מסיבות 
רב  כה  היה  זה  אלא שסכום  מאוד,  גדול  סכום  על  להתחייב  צריך  היה  הוא  מסוימות, 
יחדיו. הוא חשב בליבו שעל  ובמפעל  ועצום, כעשרת מונים משווי כל סחורתו בחנות 
ולפורעה  זו,  האדם לעשות איזו שהיא תוספת בהשתדלות, שיוכל לעמוד בהתחייבותו 
כ"א(,  ל"ז  )תהלים  קודשו  ברוח  דוד המלך  כפי שאמר  חלילה רשע,  להיות  ולא  בזמנה, 

"ֹלֶוה ָרָׁשע ְוֹלא ְיַׁשֵּלם".
מסקנתו של רבי חיים אריה היתה, שאם ה' ַיקרה לפניו הזדמנות עסקית גדולה בתקופה 
הקרובה, עליו להשתדל לתופסה ולנסות להרויח בה כדי לשלם את התחייבותו העצומה. 
ואכן לא חלפו ימים רבים, ואחד מהסוחרים עמהם עמד בקשרי מסחר, סיפר לו תגלית 
מסחרית, כי בימים אלו עומדת להסתיים בנייתו של מלון ענק עם מאות חדרים בעיר 
הסמוכה, ובעלי המלון פירסמו בעיתונות שהם מחפשים אחר חברות העוסקות בייצור 
ושיווק כלי מיטה ומצעים, מגבות ווילונות, שיכינו וימכרו להם את כל הנצרך עבור בית 
המלון עם מאות חדריו. בעלי המלון כתבו בפרסומיהם, כי כל הרואה את עצמו מתאים 
לקבלת  לפנות אליהם  יוכל  עבודה מהירה,  זמנים של  בלוח  לעמוד  ויוכל  לדרישותיהם 
פרטים נוספים על בקשותיהם, ותוך זמן מה יגיש הצעת מחיר על העבודה הגדולה הלזו.

רבי חיים אריה חשב רבות אם זה לא עסקה גדולה מידי עבורו, שתטרידו ותוציא את 
ראשו וליבו מהתורה הקדושה ועמלה, אך לאחר שהגיע למסקנה שזה מה שה' שואל מעמו 
במצבו זה בו הוא מחוייב להשיג סכום עתק, פנה למנהלי בית המלון, בדק את הנתונים 
והגיש הצעת מחיר שהיתה נראית הגונה בעיניו, ויש בה שיעור רווח שישאר בידו בכדי 

לשלם חלק נכבד מהתחייבותו.
בחסד ה' הצעתו של רבי חיים אריה התקבלה, והנהלת המלון ערכה עמו 'חוזה מפורט' 
היה אחד  העבודות  סיום  כאשר תאריך  עבורם,  ולעשות  לעבוד  העבודה שעליו  כל  על 
מהסעיפים העיקריים בחוזה, ודחייה בסיום העבודות כרוכות בקנסות והפסדים גדולים.

בדמי הקדימה שקיבל ממנהלי בית המלון, רכש רבי חיים אריה גלילי בד לרוב, ולצורך 
תפירת הוילונות וכלי המיטה, הוא שכר אולם רחב ידים סמוך, בו יוכלו העובדים הרבים 
לעסוק במלאכה. בכדי להספיק לעמוד בקצב בעבודה, לא יכל רבי חיים אריה להסתפק 
בעובדי בית המלאכה והחנות הקבועים, אלא שכר את כל התופרות שבעיר לוגאנו, יחד 
עם עוד תופרות מערים אחרות שבאו לעסוק במלאכת מחשבת זו של תפירת הוילונות, 
כאשר באותה עת עובדים אחרים על תפירת כלי המיטה ושאר העבודות שבתפירת קצות 

המגבות.
בכדי שהעובדים הרבים יעבדו כמו שצריך, שכר רבי חיים אריה 'מנהל עבודה' שיעמוד 
עליהם בכל שעות העבודה, ויפקח ויבדוק שכל אחד עושה את מלאכתו נאמנה, שלא יצא 

תקלות מתחת ידיהם העמלות.
באותה עת הסתפק רבי חיים אריה בהנהגתו הראויה בפיקוח על העובדים הרבים, האם 
לו מפקח  ושליו שעובדיו עושים עבודתם אמונה, במיוחד שיש  יכול להיות סמוך  הוא 
ומנהל עבודה העומד על גביהם, או שמן הראוי שאף הוא בעצמו ילך ויבדוק אחריהם זמן 
מה בכל יום, ומלבד זאת גם יכנס כמה פעמים נוספים ביום למקומות העבודה, כשבין 

היתר גם יפקח על הפקח לראות שעושה את המוטל עליו.
באותם ימים, רב הקהילה נסע לשמחה משפחתית, ולא היה לו רב זמין שיוכל לשמוע 
ממנו דעת תורה, את הדרך אשר ילך בה והמעשה אשר יעשה, ועל כן נעמד בתפילה לפני 
את  כשסיים  לעשות.  הנכונה  הדרך  מהי  לידע  והשכל,  בינה  ותושיה,  עצה  לו  שיתן  ה' 
תפילתו היא כבר התקבלה, ובחסד ה' עליו הוא נזכר, שכבר קיבל מרבותיו שבכל מקרה 
של ספק שבא לפניו ואין לו רב שיכריע לו מהי דעת תורה, שילמד את הפרשה עפרש"י, 

והרבה פעמים יוכל להסתייע מלימוד זה להכריע את המעשה אשר יעשה.
רבי חיים אריה שמח על הדרך הראויה שבעזרת ה' תועיל לו להכריע על פי דעת תורה, 
ולאחר שלמד את הפרשה ביישוב הדעת תוך כדי שעיין רבות בדברי פרש"י על הסדרא, 

הגיע למסקנה מהי הדרך הראויה לו ללכת בה כדת של תורה.
וילון  תופרים  כשהם  מרץ,  ברוב  לעבוד  המלאכה  בית  עובדי  המשיכו  ארוכה  תקופה 
אחר וילון, סדין אחר סדין, וציפה אחר ציפה. צוות מתקיני הוילונות שאף הם לא עמדו 
בעומס העבודה, קיבלו תגבורת של עובדים רבים נוספים, וכך יום אחר יום הם התקדמו 
בעבודתם הקשה, כשידיעתם בדבר חדר אחר חדר בבית המלון שצורתו היפה מתרקמת 
ובסופה גם מושלמת, נתנה להם את הכח והסיפוק בעבודתם, מלבד שכר עבודתם כפי 

שסוכם.
רבי  לידי  העבירו  מה,  תקופת  כל  פרטיו.  בכל  בחוזה  עמדה  מצידה  המלון  בית  הנהלת 
חיים אריה את החלק היחסי של התשלום כפי שסוכם, כאשר בכספים אלו יכל רבי חיים 
אריה לרכוש את חומרי הגלם הרבים והיקרים שנזקקו למלאכה, וכן לשלם לכל העובדים 

הרבים את שכרם החודשי, ואף לממן את כל ההוצאות השונות שהיו לו.
חדרי בית המלון התעטרו זה אחר זה בוילונות יפים ומתאימים, המיטות גם הם כוסו 
עמדו  הם  גם  המלון,  בית  של  הסמל  את  רקמו  שעליהם  המגבות  מתאימים,  בכיסויים 
מקופלים בקפידה בערימות גבוהות, וכבר עמדו לקראת סיום העבודה הגדולה והענקית 
של התקנת הוילונות בכל הקומות והחדרים, ותפירת כל כלי המיטה והמגבות, וכל שאר 

הפרטים הנוספים.
בימים האחרונים לפני מועד פתיחת בית המלון, עמלו צוות העובדים המורחב לבצע את 
התיקונים האחרונים, וכיומים לפני מועד הפתיחה, כאשר העבודה הסתיימה לשביעות 
רצון מנהלי המלון, קיבל מהם רבי חיים אריה את כל שכרו כפי שסוכם, עם תוספת נכבדה 

על העבודה הטובה והמסורה.
כשהכסף בידו מיהר רבי חיים אריה לשלם את כל חובותיו לבעלי המלאכה ולספקי חומרי 
הגלם, ואף את השכירות על אולם העבודה ששכר, וכן שאר התשלומים שהשאיר לסיום 
העבודות, ולאחר מכן בדק את הסכום שנשאר בידו מהעבודה, וָראה אות ופלא, שהסכום 
שהרויח בהשתדלותו זו, היה בדיוק הסכום אותו התחייב לנישואין, ומתוך שבח והודיה 

לה' שהמציא לו את הסכום הנצרך, הוא העבירו לתעודתו.
עוד בטרם הגיע הכסף למקומו ולייעדו, נודע לרבי חיים אריה דבר נורא. שיומיים לאחר 
שסיים את עבודתו הרבה בבית המלון, נערך בו אירוע גדול וחגיגי, ולמחרתו בעת סיום 
האירוע, בשעת לילה מאוחרת, פרצה מריבה בין שני השותפים בעלי המלון, ומתוך כעס 
נוראי של אחד השותפים על רעהו, הוא קם והצית והבעיר אש בבית המלון, וכל המלון 

היה למאכולת אש ונשרף כליל!
בני ביתו של רבי חיים אריה חששו לתגובתו כאשר ישמע שמכל עבודתו הרבה במשך 
תקופה ארוכה מאוד, כמעט לא היה מי שנהנה ממנו, אלא היא היתה כולה למאכולת 
אש. אך כאשר הדברים הגיעו לאוזנו, הוא החל להודות ולהלל לה', כשהוא מסביר ומבאר 
גויים  לבני ביתו על הנס הגדול שה' עשה עמו, שחפץ להטיב עמו, והכניס בלב אותם 
לבנות בית מלון שלם, בכדי שיהיה לו פרנסה ויוכל לשלם את התחייבותו הגדולה שנטל 

על עצמו בהוראת רבו.
הוסיף ואמר רבי חיים אריה לבני ביתו, תמיד אדם יודע שכל מה שנעשה בעולם הוא 
בשביל ישראל, אך לא תמיד אנו זוכים לראות זאת. כמה אנו צריכים להודות לה' שזיכה 
אותנו לראות דבר זה בעינינו, היאך הקב"ה מסובב את הכל בכדי לשלוח פרנסה ליהודי 
שכל  הברורה,  בידיעה  יותר  עוד  להתחזק  עלינו  ובזה  התחייבויותיו,  את  לפרוע  שיוכל 
הפרנסה היא מאת ה', אלא שמחטא אדם הראשון נענשנו ונתחייבנו בגזירת ההשתדלות, 
ועל האדם לעסוק בהשתדלות לפרנסתו כפי שיורו לו רבותיו, אך ריבוי ההשתדלות לא 
תרבה את הפרנסה, ובודאי שהשתדלות שאינה כשרה, הנהגה שאינה נכונה, עבֹודה שאין 
רוח חכמים נוחה הימנה, לא תביא את הפרנסה והרווחה לבית, אלא רק אם נעשה רצון 

בוראינו אזי ייטב לנו כל הימים.

מנין בפרשתינו עפרש"י הכריע רבי חיים אריה את ספקו?



ומקומם,  מדינתם  אנשי  אחר  להמשך  אדם  בני  של  דרכם 
וקרוביהם,  ורעיהם  משוייכים,  הם  אליה  כחברה  ולנהוג 
של  ברייתו  "דרך  ה"א(,  מדעות  )פ"ו  הרמב"ם  שכתב  וכפי 
וחביריו  רעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות  אדם 
האדם  של  ותפקידו  והיות  מדינתו",  אנשי  כמנהג  ונוהג 
הוא להתקדם ולהתחזק, להטיב ולשפר בכל עת את דרכיו 
לו למקום  כן דבר ברור הוא שעליו למצוא  והנהגותיו, על 
מגורים ולחברה את אלו הטובים ממנו, שילמד ממעשיהם 
וילך באורחותם, ולא להיות ראש לשועלים ורועה לכסילים, 
ולהלך אצל אלו הפחותים ממנו, שסופו שילמד ממעשיהם 
וסופו  בהם,  הולכים  שהם  סלולות  הבלתי  בנתיבות  וילך 

שבדרכים אלו יגיע למקום ציה וצלמות.
הרמב"ם  שכתב  כפי  להלכה,  נפסקו  כבר  אלו  ודברים 
אצל  ולישב  לצדיקים  להתחבר  אדם  צריך  "...לפיכך  )שם(, 
החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים 
ההולכים, בחֹשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם... וכן אם היה 
במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, 

ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים...".
יחד עם זאת, גם לאחר שאדם עשה את הצעד הנכון, קבע 
והנבונים,  החכמים  נמצאים  בה  ובעיר  במדינה  משכן  לו 
שדרכיהם  כאלו  במקום,  ימצאו  תמיד  והישרים,  הצדיקים 
כסל למו, ועל כן עדיין יש עליו את החיוב להתנזר ולהתרחק 
ממעשיהם  ללמוד  והישרים,  לצדיקים  ולהתחבר  אלו  מכל 
וללכת בדרכם, כאשר בכדי להצליח בדרכו, עליו לעשות לו 
רב, אשר לאורו ילך ולדבריו ישמע, ויעשה ככל היוצא מפיו.

אחד מאלו שדברי הרמב"ם הללו היו נגד עיניו, והיה בגדר 
'אנשי מעשה', שניתן ללמוד מכל מעשיו אורחות חיים, וככל 
שמתבוננים יותר בפרקי חייו, כך מתווספת יראת ה' טהורה, 
היה הגה"צ רבי חיים אריה ערלנגער זצ"ל. רבי חיים אריה 
שגדל בבית של יראת ה' היא תתהלל, בית ר' ַשמשון רפאל 
ז"ל, שהיה ידוע בשויצריה ומחוצה לה כבית ועד לחכמים, 
ומשכן לשכינה הקדושה, בו חינכו את הילדים לבוז לרצון 
להנות מכל מנעמי העולם ולרדוף אחריהם, וכנגד זה לימדו 
ולימוד  מצוות  בקיום  והשמחה  האושר  את  לראות  אותם 
בניו  ז"ל שכל  רפאל  ר' שמשון  זכה  ואכן  התורה הקדושה, 
ובני בניו ואף נכדי בניו ובניהם, כולם הולכים בדרך ה', וכפי 
הידוע והמפורסם, לא נמצא ביניהם אפילו אחד שהפנה עורף 
לאמונת אבותיו, ואף לא אחד מהפוסחים על שני הסעיפים, 

הפשרניים בשמירת התורה והמצוות.
במֹוְנטֵריי,  חיים'  'עץ  בישיבת  ללמוד  זכה  אריה  חיים  רבי 
קהילה  אחר  וחיפש  חקר  ביתו,  את  כשהקים  מכן  ולאחר 
מתאימה עבורו, בה יוכל למצוא את מקומו בינות לשומרי 
שמים  יראת  אשר  במצוות,  ומדקדקים  ומצוות  תורה 
בוערת בליבותיהם, וכל אורחותיהם בדרך התורה. מסיבות 
מסוימות לא היה באפשרותו להתגורר בלּוֶצְרן עיר ילדותו 
שמים  היראת  את  לחזק  להמשיך  וצמח,  גדל  בה  ובקהילה 
אחר  וחיפש  תר  כן  ועל  אמו,  ודרכי  אביו  שבקרבו ממעשי 

קהילה מתאימה.
כידוע מדינת שוויצריה מחולקת לארבעה חלקים ומחוזות, 
אשר ההבדל ביניהם רב על השווה והמקביל, ולמעט שאין 
למקומות  נחשבים  הם  ביניהם,  ודרכונים'  גבולות  'ביקורת 
שהוא  הדרומי,  המחוז  והנכתבת.  המדוברת  בשפה  שונים 
איטלקית.  בו  וכותבים  מדברים  איטליה,  לגבולות  הקרוב 
בו  וכותבים  ומדברים  לצרפת,  קרוב  הוא  המערבי,  המחוז 
צרפתית, ובחלקו המזרחי העליון לכיון צפון, וכן בכל החלק 
הצפוני של המדינה, הוא סמוך ונראה לגרמניה, והוא המחוז 
נמצאת  באזעל  העיר  כאשר  בגרמנית,  כותבים  בו  הגרמני, 
הנקראת,  והיא  וגרמניה,  צרפת  ליד  המחוזות,  שני  בין 
'דריילענדער אעק' )פינת שלושת המדינות(. והמחוז הרביעי, 

הקטן שבניהם, הוא בצד מזרח, ובו מדברים ב'רומנץ'.
שוויצריה  מרכז  של  הגדול  החלק  בכל  שאף  ועוד,  זאת 
גרמנית,  היא  הנכתבת  שהשפה  הגרמני,  המחוז  ומעלה, 
השפה המדוברת היא 'שוויצערדוישט' )שוויצרית(, בכל זאת 
יש הבדל רב בשפה וצליליה בין עיר לעיר, שיש מילים שונות 
עם מבטה שונה, עד כדי שבמהלך שיחה קצרה בשויצרית עם 

כל שוויצרי, ניתן לזהות בנקל מאיזו עיר הוא בא.
מטבע הדברים, שכאשר קיים שינוי כה גדול בין עיר לעיר, 
ועוד יותר בין מחוז למחוז, אדם מחפש להתגורר באיזור בו 
גדל, שאת שפתו הוא יודע ומכיר, ובודאי שלא ילך להתגורר 
במחוז אחר, שאפילו השפה המדוברת שונה לחלוטין. בכל 
זאת, אצל רבי חיים אריה זה לא היה כלל חשבון. כאשר הוא 
היא  האיטלקי,  שבמחוז  'לוגאנו'  קהילת  כי  למסקנה  הגיע 
הטובה עבורו, לא היסס אלא הדרים מהצפון אל עבר הדרום 

הרחוק והזר, והלך להתגורר באותה עיר ומקום.
אותה עיר קטנה, הסמוכה כמחצית השעה לגבול האיטלקי, 
חמה  חסידית  בקהילה  התייחדה  שבצפונה,  למילאנו 
ומיוחדת, בהנהגתה של רבם, הרב מראחוב זצ"ל, כאשר על 
בני הקהילה נמנים רק חרדים ושלמים, אשר שאיפתם היא 
מה  וזה  טובים,  ולמעשים  לחופה  לתורה  בניהם  את  לגדל 
שמשך והביא את רבי חיים אריה מהצפון הרחוק ועד לעיר 

דרומית נידחת זו.
הקהילה  לבין  גדל,  בה  לוצרן  קהילת  בין  ההבדל  היה  רב 
בקהילה  גדל  אריה  חיים  רבי  לעבור.  ביקש  אליה  בלוגאנו 
קלה  על  הקפידו  והחרדים,  היראים  שחבריה  ה'ייקית', 
על  בתיהם  את  והשתיתו  לתורה  עתים  קבעו  כחמורה, 
אדני התורה והיראה, ומסרו נפש להעמדת הדת על תילה, 
היה  כשנוסח תפילתם  רבותיהם,  לאורם של  והיו מהלכים 

'אשכנז', ובניחוח ייקי, כשהם מקפידים לשמור את כל מנהגי 
חמה,  חסידית  בקהילה  מדובר  היה  בלוגאנו  ואילו  אשכנז. 
כשהם  בהם,  ומדקדקים  ומצוות  תורה  שומרי  חבריה  שכל 
החיצונית,  וההופעה  היהודי  הלבוש  על  להקפיד  מוסיפים 
לאורם של רבותיהם, שנוסח תפילתם היה 'ספרד', ובאוירה 
שורשית  קהילה  של  וההנהגות  המעלות  כל  עם  חסידית, 
מפולניה, שדבר פשוט שההבדל בין הקהילות היה רב ועצום, 
השניה,  לקהילה  לעבור  אחרת,  שהתרגל  למי  מאוד  וקשה 
כל  למרות  אחרים,  חשבונות  היו  אריה  חיים  לרבי  אבל 
השינויים וההבדלים. בקהילה זו הוא חשב, שיותר טוב לגדל 

בה ילדים לתורה ויראת שמים טהורה.
באותה תקופה שעבר ללוגאנו, זמן מה לאחר סיום המלחמה 
העולמית האחרונה, היה בהגעתו לקהילה מעלה וברכה רבה. 
בני  כל  על  השפיעה  בקרבו,  שבערה  הטהורה  שמים  יראת 
לאחר  לתפילה  משכים  לראותו  לטובה.  יותר  עוד  הקהילה 
עת  בכל  מקפיד  היה  כאשר  בתורה,  עמל  של  שעות  כמה 
שהיו  הראשונים  וכחסידים  בתפילה,  מהראשונים  להיות 
שתהא  כדי  מקדים  היה  כך  התפילה,  קודם  שעה  שוהים 
גרמו,  הללו  המיוחדות  הנהגותיו  בתפילה.  מיושבת  דעתו 
שהיו  תפילותיו  התפילה.  בעמוד  התחזקו  אחרים  שגם 
תמיד כמונה מעות, ונאמרו בלשון תחינה ובקשה, בקול בכי 
מעומק  יתפללו  הם  שאף  הלבבות  את  עוררו  והתעוררות, 

ליבם ובכוונה רצויה, בלא לעסוק בדברים אחרים.
מקובל  שהיה  וכפי  לביתו,  טרף  להביא  ההשתדלות  לצורך 
באותם ימים ובמדינה זו, חיפש 'היכי תימצי' לקיום גזירת 
'בזיעת אפיך תאכל לחם', והיות ולפני המלחמה היה לחמיו 
את  הכירה  ורעייתו  מיטה,  כלי  לייצור  טכסטיל  מפעל 
לכלי  קטן  מלאכה  בית  צדדי  במקום  הקים  כן  על  התחום, 
מיטה ושמיכות, ובצמוד אליו חנות, בה מכרו את המוצרים 

שייצר, יחד עם מגבות, וילונות ושאר צורכי נדוניה.
חינוך  'חוק  קיים  בשוויצריה  גם  כך  העולם,  מדינות  כברוב 
אותם  עד  ממשלתי.  במוסד  ללמוד  חייב  ילד  שכל  חובה', 
ימים נהגו ברוב הקהילות החרדיות, שבסיום שעות לימוד 
ל'תלמוד תורה',  הילדים בבית הספר הממשלתי, הם הלכו 
המסגרת הלימודית לשעות אחר הצהרים, בה לימדו מלמדים 
סיפרו  הקודש,  בלשון  ולכתוב  לקרוא  הילדים  את  ה'  יראי 
להם מפרשת השבוע, והחדירו ללבבות הצעירים את עיקרי 
הלכות.  קיצורי  קצת  חיים,  אורחות  לימדום  ואף  היהדות 
משנה  זו,  במסגרת  הילדים  למדו  יותר,  המבוגרות  בשנים 
שיוכלו  כדי  זו,  מצומצמת  במסגרת  שיכלו  כפי  גמרא,  ואף 
ויקימו בתים  לגדול כיהודים שומרי תורה ומקיימי מצוות, 
יהודיים שימשיכו לגדל את בניהם שיהיו עבדים לה' וישמרו 

מצוותיו.
מאז שה' זיכה את רבי חיים אריה בלידת בניו, לא הרפתה 
ממנו המחשבה שצריך לדאוג עבורם למקום לימודים. רבות 
גויי,  ספר  בבית  ילמדו  שהם  שייך  שלא  כך  על  הרהר  הוא 
ורק מעט מזמנם יעסקו בתורה. במיוחד שהמציאות בעולם 
היא שישנה 'ירידת הדורות', ואם כי בשנים הקודמות ניתן 
היה לגדל כך את הילדים, כאשר הסביבה העויינת של גויי 
הארצות שישבו עמם בכיתה, יחד עם המורים האנטישמיים, 
הילדים, לחזק בקרבם  יהדותם של  דבר  הועילו לשמר את 
שנים  באותם  ומצוות.  תורה  שומרי  כיהודים  מעלתם  את 
בהם רוח ההתפייסות עברה בעולם, ו'חוקית' כבר היה אסור 
לפגוע ולהעיר הערות אנטישמיות לילדים יהודים, התחזקו 
מהמורה  ללמוד  יכולים  שהילדים  החששות  יותר  עוד 

ומחבריהם בכיתה אורחות קלוקלות ומידות מגונות.
באחד הימים עלה רבי חיים אריה לבית הרב, ושטח לפניו 
הקהילה  לילדי  תורה'  'תלמוד  הקמת  בדבר  תוכניתו  את 
יוכל ללמוד בכל שעות הבוקר  לכל היום, בו כל ילד יהודי 
ערל  איזה  יביאו  הערב  ולשעות  קודש,  לימודי  והצהרים 
שיעמוד תחת פיקוח מנהל התלמוד תורה, שאותו ערל ילמד 
הצורך  דורשת.  שהמדינה  החול  מקצועות  את  הילדים  את 
במורה ערל היה מהסיבה הפשוטה, שבכדי שהמדינה תכיר 
בעל  יהיה  החול  ללימודי  שהמורה  דרישה  היתה  במוסד, 
הכשרה אקדמאית בחינוך והוראה, ולא נמצא יהודי שומר 
תורה ומצוות שהיתה לו הכשרה זו, ואילו לקחת מורה יהודי 
ישנו חשש רב שחלילה  ומצוות כראוי,  שאינו שומר תורה 
גוי,  יוכל להשפיע על התלמידים לרעה, לעומת מורה  הוא 
והשפעתו  לבינו,  בינם  שייכות  כל  רואים  אינם  שהילדים 

עליהם קלושה.
קשיים רבים היו מנת חלקו של רבי חיים אריה, עד שראה 
שהוא  לפני  לא  זה  היה  וגידים.  עור  קורמת  תוכניתו  את 
התחייב לשלם מכיסו את משכורתו המלאה של אותו מורה 
גוי שלימד את הלימודים הרשמיים המחוייבים על פי חוק. 
לשלם  מעדיף  היה  אריה  חיים  שרבי  הוא  שפשוט  למרות 
מכיסו את משכורתו של המלמד שלימד תורה לילדי ישראל, 
בכל זאת הוא הבין שמי שמשלם את שכרו של אותו מורה 
ערל, זכותו היא בהחזקת תורה, כי רק בזכות תשלומים אלו, 
התלמוד תורה קיים והילדים לומדים תורה אצל אותו מלמד 

ירא שמים המלמד תורה לצעירי הצאן, צאן קדשים.
כשילדיו גדלו והתבגרו, ביומא דפגרא היה נוהג לצאת עמהם 
הבריאה,  פלאי  את  לראות  לעיר,  הסמוך  ביער  מעט  לטייל 
מיוחד.  ברינון  לה'  ומשבחים  מודים  השדה  עצי  כל  היאך 
כשהם היו מגיעים לקרחת היער, הוא קושש יחד עם בניו, 
אשר  עד  וחסונים,  רחבים  גזעים  יבשים,  וענפים  זרדים 
האש,  את  בהם  הציתו  וכאשר  מכובדת,  למדורה  הצטברו 

עלתה הלהבה יפה, התחממו מחומה, ונהנו ממראה האש.

לחזק  אביהם  החל  מעט,  ושרו  ששוחחו  לאחר  פעם,  בכל 
להחליט  יהודי  כל  של  ובחיובו  האמונה,  במצות  בניו  את 
בדעתו לקבל 'עול מלכות שמים', שאף אם יכוהו וייסרוהו, 
יסורים ועינויים קשים ח"ו, לא יטה עורף לאמונת אבותיו, 
אלא ימסור את נפשו, כל עוד נשמה באפו, לבל יכשל חלילה 

בחילול שם שמים ובאיסור עבודה זרה.
ישראל  גדולי  אותם  כל  את  לבניו  הזכיר  אריה  חיים  רבי 
בחלקם  ונפל  השם,  קידוש  על  לההרג  שזכו  לדורותיהם, 
אותה  המיוחדת  הברכה  את  בשמחה  לברך  הגדולה  הזכות 
עשרה  במעמד  שמו  קידוש  על  הנהרגים  אלו  מברכים 
מברך  אזי  עשרה,  אין  )ואם  ברבים'  שמו  'לקדש  מישראל, 
רק 'לקדש את שמו'(. כמו כן סיפר על גדולי ישראל אחרים 
שחפצו בכל ליבם לזכות להגיע לזכיה העצומה הזו, אך הם 
לא זכו, לבסוף הם נפטרו על מיטתם, כשכל חייהם שרשרת 

ארוכה של מסירות נפש לה' ותורתו.
השל"ה  דברי  ידועים  לבניו,  ואמר  האב  הוסיף  ועוד,  זאת 
)שער האותיות, אות א' נ"ז - ס', והובא בפתחי תשובה יו"ד 
קנ"ז סק"ו(, אודות דיני ברכה חשובה זו, 'ברכת קידוש השם', 
שהזוכה לאומרה, יאמרה בשמחה, וסמוך לשעת מיתתו, כדין 
ואינו  לעשייתן',  'עובר  קיומן  על  שמברכין  עשה  מצות  כל 
צריך לחשוש לברך שמא בסופו של דבר אותו רוצח יחזור 
לבסוף  אם  לבטלה. שאף  בברכה  נכשל  ונמצא  מלהרגו,  בו 
אירע כן, או שעשה ה' עמו נס אחר והצילו מיד הקמים עליו, 
'קידוש  זכה לקיים את המצוה של  ברכתו ברכה, הוא כבר 
לא  בסופו  אם  גם  להריגה,  גופו  את  שמסר  שתיכף  השם', 

נהרג, קיים את המצוה.   
פעמיים בכל שנה, לאחר דברי החיזוק באמונה עם סיפורם 
להריגה  ה'  קידוש  על  נפשם  שמסרו  הקודש  קהילות  של 
ולשריפה, פנה רבי חיים אריה לבניו ואמר להם, הבא נתקרב 
'איגור' השכן הערל עומד וצווח  לאש, נדמיין לעצמינו את 
הגדול  במקלו  בנו  מכה  צלמו,  את  לנשק  או  לחבק  עלינו 
ומשסה בנו את כלבו האימתני, כאשר הוא מעמיד לפנינו, או 
חלילה לעבוד עבודה זרה, או חלילה להשרף חיים בלהבות 

העולות.
שהוסיפו  וככל  לאש,  להתקרב  החלו  בניו  עם  יחד  האבא 
סוגרים  וכשהם  העולה,  החום  את  יותר  הרגישו  להתקרב, 
את העינים וחושבים בכל ליבם, אנו מסכימים למסור את 
והרותחות,  המפחידות  האש  להבות  לתוך  לקפוץ  עצמינו, 

והכל למען לקדש שם שמים.
כשהחל רבי חיים אריה לברך בקול, בלא שם ומלכות, את 
הברכה המיוחדת שמברך הזוכה לההרג על קידוש ה', 'ברוך 
אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וציונו 
לקדש שמו', רבתה ההתרגשות והדמעות, והם אכן קיבלו על 
עצמם קבלה זו, להתחזק בכל כחם באמונה, אף במחיר כאב 

וצער, יסורי גוף מרים, ולקפוץ בשמחה לתוך האש.
רבי  נהג  מדורתם,  את  שכיבו  לאחר  לביתם,  חזרה  בדרכם 
מהר"מ  בשו"ת  המובא  נורא,  דבר  לבניו  לספר  אריה  חיים 
מרוטנבורג )סי' תקי"ז(, שאותם אלו הנהרגים על קידוש ה', 
רק ברגע הראשון מרגישים יסורים בכדי לנסותם אם יפרשו 
ויַשברו, אך לאחר שמקבלים את היסורים באהבה, וגומרים 
בדעתם למסור את נפשם על קידוש השם, נעשה נס ופלא, 
לטייל  יכולים  הם  היסורים,  את  כלל  מרגישים  אינם  והם 

בנעימות בתוך כבשן האש הבוער, בלא להרגיש דבר.
לא פלא שלאחר התאמנות זו פעמיים בכל שנה לקפוץ לתוך 
רבים  כוחות  גדלו עם  הלהבות למען קדושת שמו, שילדיו 
למסור נפש למען ה' ותורתו, ובעיקר, שיבנו את ביתם, בית 
של מסירות נפש, ועמידה בנסיונות שה' מנסה אותם, אם זה 
עוני ורעב, ואם חולי ומכאוב, ועם אמונה חזקה וברורה זו, 
יכלו לצלוח את נהרות הנסיונות שעמדו בפניהם, לעבור את 

סערות התקופות באמונה איתנה.
כל אותם הזמנים בהם החזיק רבי חיים אריה בעסקיו אלו 
של בית המלאכה והחנות, היה תורתו קבע ועבודתו עראי. 
הוא לא היה פותח את שערי בית המלאכה לפני שהיה לומד 
וסגר  כשסיים  ומיד  טובות,  שעות  כמה  לימודיו,  חוק  את 
את החנות, שב לבית המדרש לעסוק שוב בתורה האהובה 
עליו שעות רבות. גם כשהיה בבית המלאכה ובחנות, ליבו 
ונשמתו היו בבית המדרש, וכל מחשבותיו היו בתורה שלמד, 
חידש  אף  רבות  ופעמים  משנתו,  על  חוזר  שהוא  כדי  תוך 
חידושי תורה תוך כדי עבודתו בעסק. לא אחת אירע, כשהיה 
העסק,  של  חשבונות  דפי  ביתו  אל  מביא  אריה  חיים  רבי 
מדוע  בניו,  לשאלת  תורה,  חידושי  כתובים  היו  שעליהם 
כתבם על דפים אלו, היה משיב, שהוא היה באמצע חשבון 
כל  או  חדש  תירוץ  ליבו  על  עלה  ולפתע  הלקוחות,  לאחד 
חידוש אחר, והוא מיהר לכותבו לפני שיַשכח ממנו. ובאוירה 
ולהתרגל  עצמו  על  לעבוד  האדם  שעל  ילדיו,  את  גידל  זו 
עוסק  כשהוא  גם  הקדושה,  בתורה  עת  בכל  שקוע  להיות 

בעניני חול וכל דבר אחר.
שהעובדים  זו,  במדינה  וחנויות  מלאכה  בבתי  כמקובל 
כהים  בצבעים  סינור,  כעין  שהוא  עבודה  בסרבל  לבושים 
נהג  אריה  חיים  רבי  ולכלוכים.  כתמים  עליהם  יראו  שלא 
ללבוש סינר עבודה בצבע לבן בוהק, שכל כתם או ליכלוך 
קטן נראה ובולט עליו, באומרו לבניו שבהביטֹו על סינור לבן 
זה, היאך הוא מתלכלך מכל דבר קטן, מתחזק אצלו ההכרה 
ִיְהיּו  ֵעת  "ְּבָכל  ח'(,  ט'  )קהלת  המלך  בדברי שלמה  וההבנה 
ְבָגֶדיָך ְלָבִנים", וכדברי רבי אליעזר בשבת קנ"ג א', שבכל עת 
שכל  ונמצא  למחר,  ימות  בתשובה, שמא  לשוב  צריך  אדם 

ימיו הוא בתשובה.
המשך בעמוד הבא
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לא  שמעולם  בהנהגתו,  הגדול  הפלא 
דעות  העלו  הללו  כאשר  רעיו,  או  חבריו  דעת  אחר  נמשך 
שניתן להסתפק במועט בעניני רוחניות. גם אם כולם נהגו 
אחרת, הקלו בדברים מסוימים, ואף אם חשובי הקהילה לא 
אחרת,  לנהוג  צריך  היה  לדעתו  אם  זאת,  בכל  לזה,  חששו 
את  עשה  אלא  האחרים,  של  למעשיהם  כלל  ליבו  שת  לא 

המוטל עליו.
אחת מהנהגותיו שהתפרסמו אחר פטירתו הטראגית שנהרג 
בידי בני עוולה, הי"ד, היכולה להטיל אלומת אור על שאר 
שנרבה  וככל  הבריות,  מעיני  נסתרים  שנשארו  אורחותיו 
ואולי  ממעשיו,  ההתפעלות  בליבנו  תגבר  כך  בה,  להתבונן 

אף תשפיע מעט עלינו.
כפי שכבר סופר, רבי חיים אריה העתיק את מקומו מקהילה 
עם מנהגי אשכנז שבמרכז שויצריה, לקהילה חסידית שבדרום 
המדינה. ביומו הראשון שבא לבית הכנסת, והתבונן בשעות 
בקהילות  מקובל  שהיה  כפי  המקום  שמנהג  ראה  התפילה, 
רבות במזרח אירופה, שמתפללים מנחה עשרים דקות לאחר 
שקיעת החמה, ומעריב עם צאת הכוכבים לפי שיטת רבינו 
תם. הדבר כלל לא תאם עם אורחותיו של רבי חיים אריה, 
ומה גם שהיה לו רבי, את הכהן הגדול מאחיו, רבינו ישראל 
שאין  י"ד(,  ס"ק  רל"ג  )סי'  במשנ"ב  שפוסק  מראדין,  מאיר 
להתפלל מנחה לאחר שקיעת החמה, ואף אם המנין היחיד 

בעירו הוא בזמן זה, עדיף שיתפלל מנחה ביחידות בזמנה.
כשראה רבי חיים אריה שכך הם פני הדברים, הלך לביתו, 
אמנם  מנחה  והתפלל  לתפילתו,  כמקום  פינה  לו  וקבע 
ביחידות, אך עם כל מה שהקפיד בציבור, כובע ובגד עליון, 
הכנסת  בבית  בעומדו  שהתפלל  כמו  ובתחנונים  ובמתינות 
מן  לפרוש  בכדי שלא  תפילתו,  לאחר שסיים את  בתפילה. 
הציבור, הלך לבית הכנסת, ועשה עצמו כאילו שהוא מתפלל 

עמהם תפילת מנחה.
מחזיק  אריה  חיים  רבי  ועדיין  ושלושה,  יומים  עוד  עברו 
כבר  והוא  ללוגאנו,  בואו  מאז  שבוע  כשעבר  גם  בתומו. 
חבר מן המנין בקהילה, בכל זאת, מידי יום ביומו היה נעמד 
לבית  הלך  מכן  ולאחר  ביחידות,  כתיקונה  לתפילה  בפינתו 

הכנסת ועשה עצמו כאילו הוא מתפלל עמהם.
שבועיים נוספים עברו וחלפו, וכבר שלושים יום שהוא מבני 
מנהגי  עליו  ומקבל  המקום,  מאנשי  כאחד  שדינו  המקום, 
המקום, בכל זאת המשיך בהנהגתו זו, להתפלל מנחה בביתו 
בו  לבית הכנסת לעמוד  לילך  ולאחר מכן  כדת של תפילה, 

כבתפילה. 
ועדיין  חודש,  ועוד  חודש  ועוד  וחלף,  עבר  נוסף  חודש 
שנה  ועברה  כשחלפה  גם  בתומתו.  מחזיק  אריה  חיים  רבי 
גם  כלל.  שינוי  בלא  ביומו,  יום  דבר  כך  נהג  עדיין  תמימה, 
במשך  שנים,  ועשר  שנים  חמש  ואף  שעברה,  נוספת  שנה 
למעלה מארבעים וחמש שנה עמד בצדקו בדבר זה, שהיה 
ובפינה  כבוד  בבגדי  הראוי,  באופן  בביתו  יום  בכל  מתפלל 
לבית  הלך  מכן  ולאחר  תחנונים,  ולשון  ובמתינות  קבועה 
הכנסת לעמוד שוב כבתפילה, ועשה עצמו כמתפלל עמהם, 
בלא שאחד מהמתפללים יודע שהוא אינו מתפלל עמהם זה 

למעלה מארבעים וחמש שנה.
כשנודעה בציבור הנהגתו זו של רבי חיים אריה, היו שאמרו, 
שמנין שאב את הכוח לעמוד בהנהגתו זו קרוב ליובל שנים, 
הם אינם יודעים, אבל כעת מתברר להם מה נתן לו את העוז 
והתעצומות לעמוד בעזות דקדושה כנגד כל נסיון לשנות או 
ומעמדה בכל  זו  לרוחניות. תפילתו  הנוגע  להקל בדבר מה 
בכל  לעמוד  האדירים  והכוחות  העוצמה  את  לו  נתנה  יום, 
נסיון שקם לפניו שלא לסטות מדבר ה' זו הלכה, וכל סטיה 

אחרת מדרך ישראל סבא.
דרכו בקודש של רבי חיים אריה בעניני ההשתדלות בפרנסה, 
היתה שלא להרבות בה כלל. די היה לו במעט לקוחות בכדי 
לכלכל את משפחתו. ועל כן לא חיפש אחר אופנים להרבות 
את לקוחותיו במסעי פרסום או התמודדות במכרזים והדומה 
להם, אלא שמח במה שה' שלח אליו. פעמים רבות כשלא 
היה לו בביתו לחם לאכול, היה רבי חיים אריה פונה בתפילה 
לה' שישלח לו את מזונות בני ביתו, ותוך זמן קצר היה נכנס 
למה  שקיבל  בממון  להשתמש  ויכל  מה,  דבר  שרכש  לוקח 

שנזקק לו.
בחלק  נסים  מעשי  ממש  ראו  הבית  שבני  פעמים  גם  היו 
זה של הפרנסה, כאשר נזקקו לממון רב, ולא היה בחנותם 
ולאחר  הנדרש,  למוכרה לקבל את הסכום  בכדי  די סחורה 

תפילה של אביהם, נכנס ערל לחנות, הזמין כמות רבה של 
סחורה ושילם מראש את תמורתה במזומן, כך שהיה להם 
קשה  בתקופה  פעם,  היה  גם  לו.  צריכים  שהיו  הממון  את 
מאוד, שנכנס ערל שלא היה מוכר בעיר, ורכש סחורה רבה, 
וביקש שישלחוה לכתובת מסוימת, שלבסוף התבררה שאינה 
קיימת כלל, וכמה שחיפשו וחקרו אחרי אותו ערל, הוא לא 

נמצא עד עצם היום הזה...
באחד הימים, כשעמד רבי חיים אריה להשיא את אחד מילדיו, 
בהוראת רבו, מסיבות מסוימות, הוא היה צריך להתחייב על 
סכום גדול מאוד, אלא שסכום זה היה כה רב ועצום, כעשרת 
יחדיו. הוא חשב  מונים משווי כל סחורתו בחנות ובמפעל 
בליבו שעל האדם לעשות איזו שהיא תוספת בהשתדלות, 
שיוכל לעמוד בהתחייבותו זו, ולפורעה בזמנה, ולא להיות 
חלילה רשע, כפי שאמר דוד המלך ברוח קודשו )תהלים ל"ז 

כ"א(, "ֹלֶוה ָרָׁשע ְוֹלא ְיַׁשֵּלם".
לפניו  ַיקרה  ה'  שאם  היתה,  אריה  חיים  רבי  של  מסקנתו 
להשתדל  עליו  הקרובה,  בתקופה  גדולה  עסקית  הזדמנות 
התחייבותו  את  לשלם  כדי  בה  להרויח  ולנסות  לתופסה 
העצומה. ואכן לא חלפו ימים רבים, ואחד מהסוחרים עמהם 
עמד בקשרי מסחר, סיפר לו תגלית מסחרית, כי בימים אלו 
עומדת להסתיים בנייתו של מלון ענק עם מאות חדרים בעיר 
מחפשים  שהם  בעיתונות  פירסמו  המלון  ובעלי  הסמוכה, 
ומצעים,  מיטה  כלי  ושיווק  בייצור  העוסקות  חברות  אחר 
מגבות ווילונות, שיכינו וימכרו להם את כל הנצרך עבור בית 
המלון עם מאות חדריו. בעלי המלון כתבו בפרסומיהם, כי 
כל הרואה את עצמו מתאים לדרישותיהם ויוכל לעמוד בלוח 
זמנים של עבודה מהירה, יוכל לפנות אליהם לקבלת פרטים 
נוספים על בקשותיהם, ותוך זמן מה יגיש הצעת מחיר על 

העבודה הגדולה הלזו.
מידי  גדולה  עסקה  לא  זה  אם  רבות  חשב  אריה  חיים  רבי 
עבורו, שתטרידו ותוציא את ראשו וליבו מהתורה הקדושה 
ועמלה, אך לאחר שהגיע למסקנה שזה מה שה' שואל מעמו 
במצבו זה בו הוא מחוייב להשיג סכום עתק, פנה למנהלי 
מחיר שהיתה  והגיש הצעת  הנתונים  בדק את  המלון,  בית 
נראית הגונה בעיניו, ויש בה שיעור רווח שישאר בידו בכדי 

לשלם חלק נכבד מהתחייבותו.
והנהלת  התקבלה,  אריה  חיים  רבי  של  הצעתו  ה'  בחסד 
שעליו  העבודה  כל  על  מפורט'  'חוזה  עמו  ערכה  המלון 
היה  העבודות  סיום  תאריך  כאשר  עבורם,  ולעשות  לעבוד 
אחד מהסעיפים העיקריים בחוזה, ודחייה בסיום העבודות 

כרוכות בקנסות והפסדים גדולים.
חיים  רבי  רכש  המלון,  בית  ממנהלי  הקדימה שקיבל  בדמי 
אריה גלילי בד לרוב, ולצורך תפירת הוילונות וכלי המיטה, 
הוא שכר אולם רחב ידים סמוך, בו יוכלו העובדים הרבים 
לא  בעבודה,  בקצב  לעמוד  להספיק  בכדי  במלאכה.  לעסוק 
יכל רבי חיים אריה להסתפק בעובדי בית המלאכה והחנות 
הקבועים, אלא שכר את כל התופרות שבעיר לוגאנו, יחד עם 
עוד תופרות מערים אחרות שבאו לעסוק במלאכת מחשבת 
זו של תפירת הוילונות, כאשר באותה עת עובדים אחרים 
קצות  שבתפירת  העבודות  ושאר  המיטה  כלי  תפירת  על 

המגבות.
יעבדו כמו שצריך, שכר רבי חיים  בכדי שהעובדים הרבים 
העבודה,  שעות  בכל  עליהם  שיעמוד  עבודה'  'מנהל  אריה 
שלא  נאמנה,  מלאכתו  את  עושה  אחד  שכל  ויבדוק  ויפקח 

יצא תקלות מתחת ידיהם העמלות.
באותה עת הסתפק רבי חיים אריה בהנהגתו הראויה בפיקוח 
ושליו  סמוך  להיות  יכול  הוא  האם  הרבים,  העובדים  על 
מפקח  לו  שיש  במיוחד  אמונה,  עבודתם  עושים  שעובדיו 
ומנהל עבודה העומד על גביהם, או שמן הראוי שאף הוא 
בעצמו ילך ויבדוק אחריהם זמן מה בכל יום, ומלבד זאת גם 
כשבין  העבודה,  למקומות  ביום  נוספים  פעמים  כמה  יכנס 

היתר גם יפקח על הפקח לראות שעושה את המוטל עליו.
באותם ימים, רב הקהילה נסע לשמחה משפחתית, ולא היה 
לו רב זמין שיוכל לשמוע ממנו דעת תורה, את הדרך אשר 
ילך בה והמעשה אשר יעשה, ועל כן נעמד בתפילה לפני ה' 
שיתן לו עצה ותושיה, בינה והשכל, לידע מהי הדרך הנכונה 
לעשות. כשסיים את תפילתו היא כבר התקבלה, ובחסד ה' 
עליו הוא נזכר, שכבר קיבל מרבותיו שבכל מקרה של ספק 
שבא לפניו ואין לו רב שיכריע לו מהי דעת תורה, שילמד 
את הפרשה עפרש"י, והרבה פעמים יוכל להסתייע מלימוד 

זה להכריע את המעשה אשר יעשה.
רבי חיים אריה שמח על הדרך הראויה שבעזרת ה' תועיל לו 
להכריע על פי דעת תורה, ולאחר שלמד את הפרשה ביישוב 
הדעת תוך כדי שעיין רבות בדברי פרש"י על הסדרא, הגיע 

למסקנה מהי הדרך הראויה לו ללכת בה כדת של תורה.
ברוב  לעבוד  המלאכה  בית  עובדי  המשיכו  ארוכה  תקופה 
מרץ, כשהם תופרים וילון אחר וילון, סדין אחר סדין, וציפה 
אחר ציפה. צוות מתקיני הוילונות שאף הם לא עמדו בעומס 
העבודה, קיבלו תגבורת של עובדים רבים נוספים, וכך יום 
בדבר  כשידיעתם  בעבודתם הקשה,  הם התקדמו  יום  אחר 
חדר אחר חדר בבית המלון שצורתו היפה מתרקמת ובסופה 
גם מושלמת, נתנה להם את הכח והסיפוק בעבודתם, מלבד 

שכר עבודתם כפי שסוכם.
כל  פרטיו.  בכל  בחוזה  עמדה  מצידה  המלון  בית  הנהלת 
תקופת מה, העבירו לידי רבי חיים אריה את החלק היחסי 
של התשלום כפי שסוכם, כאשר בכספים אלו יכל רבי חיים 
שנזקקו  והיקרים  הרבים  הגלם  חומרי  את  לרכוש  אריה 
למלאכה, וכן לשלם לכל העובדים הרבים את שכרם החודשי, 

ואף לממן את כל ההוצאות השונות שהיו לו.
יפים  בוילונות  זה  אחר  זה  התעטרו  המלון  בית  חדרי 
מתאימים,  בכיסויים  כוסו  הם  גם  המיטות  ומתאימים, 
המגבות שעליהם רקמו את הסמל של בית המלון, גם הם 
עמדו מקופלים בקפידה בערימות גבוהות, וכבר עמדו לקראת 
בכל  הוילונות  והענקית של התקנת  הגדולה  סיום העבודה 
וכל  והמגבות,  המיטה  כלי  כל  ותפירת  והחדרים,  הקומות 

שאר הפרטים הנוספים.
בימים האחרונים לפני מועד פתיחת בית המלון, עמלו צוות 
העובדים המורחב לבצע את התיקונים האחרונים, וכיומים 
לפני מועד הפתיחה, כאשר העבודה הסתיימה לשביעות רצון 
מנהלי המלון, קיבל מהם רבי חיים אריה את כל שכרו כפי 

שסוכם, עם תוספת נכבדה על העבודה הטובה והמסורה.
כשהכסף בידו מיהר רבי חיים אריה לשלם את כל חובותיו 
השכירות  את  ואף  הגלם,  חומרי  ולספקי  המלאכה  לבעלי 
שהשאיר  התשלומים  שאר  וכן  ששכר,  העבודה  אולם  על 
לסיום העבודות, ולאחר מכן בדק את הסכום שנשאר בידו 
מהעבודה, וָראה אות ופלא, שהסכום שהרויח בהשתדלותו 
זו, היה בדיוק הסכום אותו התחייב לנישואין, ומתוך שבח 
העבירו  הוא  הנצרך,  הסכום  את  לו  שהמציא  לה'  והודיה 

לתעודתו.
חיים  לרבי  נודע  ולייעדו,  למקומו  הכסף  הגיע  בטרם  עוד 
אריה דבר נורא. שיומיים לאחר שסיים את עבודתו הרבה 
בעת  ולמחרתו  וחגיגי,  גדול  אירוע  בו  נערך  המלון,  בבית 
סיום האירוע, בשעת לילה מאוחרת, פרצה מריבה בין שני 
השותפים בעלי המלון, ומתוך כעס נוראי של אחד השותפים 
וכל  המלון,  בבית  אש  והבעיר  והצית  קם  הוא  רעהו,  על 

המלון היה למאכולת אש ונשרף כליל!
בני ביתו של רבי חיים אריה חששו לתגובתו כאשר ישמע 
שמכל עבודתו הרבה במשך תקופה ארוכה מאוד, כמעט לא 
היה מי שנהנה ממנו, אלא היא היתה כולה למאכולת אש. 
ולהלל  אך כאשר הדברים הגיעו לאוזנו, הוא החל להודות 
הגדול שה'  הנס  על  ביתו  לבני  ומבאר  לה', כשהוא מסביר 
גויים  אותם  בלב  והכניס  עמו,  להטיב  שחפץ  עמו,  עשה 
לבנות בית מלון שלם, בכדי שיהיה לו פרנסה ויוכל לשלם 

את התחייבותו הגדולה שנטל על עצמו בהוראת רבו.
יודע  אדם  תמיד  ביתו,  לבני  אריה  חיים  רבי  ואמר  הוסיף 
שכל מה שנעשה בעולם הוא בשביל ישראל, אך לא תמיד 
אנו זוכים לראות זאת. כמה אנו צריכים להודות לה' שזיכה 
אותנו לראות דבר זה בעינינו, היאך הקב"ה מסובב את הכל 
בכדי לשלוח פרנסה ליהודי שיוכל לפרוע את התחייבויותיו, 
ובזה עלינו להתחזק עוד יותר בידיעה הברורה, שכל הפרנסה 
היא מאת ה', אלא שמחטא אדם הראשון נענשנו ונתחייבנו 
בגזירת ההשתדלות, ועל האדם לעסוק בהשתדלות לפרנסתו 
ריבוי ההשתדלות לא תרבה את  רבותיו, אך  לו  כפי שיורו 
הפרנסה, ובודאי שהשתדלות שאינה כשרה, הנהגה שאינה 
נכונה, עבֹודה שאין רוח חכמים נוחה הימנה, לא תביא את 
הפרנסה והרווחה לבית, אלא רק אם נעשה רצון בוראינו אזי 

ייטב לנו כל הימים.

המשך מעמוד הקודם

מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להביא ראיה לדברי מרן שליט"א?


